NR. 155 JULI 2007

Produktionsskole i Karlino

Lederen af produktionshøjskolen Elsesminde i Odense har besøgt Karlino med
henblik på at oprette en lignende skole
her. Tolken Emilio står her med en elev.
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Hvem er vi?

Vi er en humanitær forening, hvis hovedformål er på
forskellig måde at hjælpe børn og gadebørn samt ældre
i Østeuropa.
Vort økonomiske grundlag er medlemskontingentet og
gaver fra private, skoler, kirker, institutioner, virksomheder og fonde. Desuden modtager vi fødevarer, vitaminer, tøj, fodtøj, møbler samt hospitalsudstyr til uddeling i
Polen, Rusland og andre østeuropæiske lande.
Vi har et tæt samarbejde med modtagerne: Børnehjem,
-hospitaler, -fængsel, skoler, kirkeligt socialt arbejde og
sociale myndigheder, og vi sikrer os, at hjælpen når helt
frem - nødhjælp på græsrodsplan fra hånd til hånd.
I 2006 kørte vi 64 transporter til Polen, Letland og Bosnien - i alt 1040 tons til en værdi af ca. 50 mill. kr.
Også i 2006 har vi gennemført forskellige renoveringer
på institutioner og andre tiltag i Polen..
Vi har ingen lønudgifter og en minimal administration.
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Hvad sker der?
Sidste nyt fra Projekt ØST

___________________________________________________________________________________________________

Sommerferie!
Foto: Jørgen Rasmussen

Hvilket ord, et herligt ord - nu kan vi slappe af i flere uger, være sammen med
familie og venner uden at tænke på at komme i ordentlig tid i seng, for også i
morgen har vi fri!
Nogle skal ud at rejse for at se så meget som muligt, andre skal bare dase og
gøre lige hvad de har lyst til i total afslapning - hver sin lyst for sine penge.
Vi kan godt tillade os at slappe af i Projekt ØST efter dette første halvår. Vi
fik sendt 32 transporter afsted i løbet af 26 uger, det er ganske pænt for en lille
forening som vores.
Derfor holder vi lukket i ugerne 28-29-30, butikken dog kun i uge 30. Tak for
jeres indsats i og udenfor centret - vi ønsker jer alle en rigtig god ferie.
Sommermøde med generalforsamling
Traditionen tro holder vi det årlige sommermøde efter ferien, i år lørdag den
den 11. august. Det bliver sikkert igen en hyggelig og god dag, hvor vi får hilst på
de venner ud over landet, som vi kun ser denne ene gang om året.
Se omtalen på siderne 12 og 13 - sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Ingo

Vi holder FERIE
i ugerne 28-29-30 - det vil sige
fra mandag 9. til lørdag 28. juli
begge dage inklusive.

Butikken er åben uge 28-29
fra mandag 9. til lørdag 21. juli inkl. men lukket uge 30

Vi ønsker jer alle en god sommer!
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Karlino har behov for produktionsskole

Direktør Vibeke Mouridsen, Elsesminde Produktions-Højskole, har været i Karlino og
lavet research på en produktionsskole i byen, som vil betyde enormt meget for de unge
En del af kulturprojektet Bispens Ø
er at etablere en produktionsskole på
øen. Med dette i tankerne var en delegation fra Karlino i 2005 i Danmark
og besøgte bl. a. Elsesminde Odense
Produktionshøjskole for at få inspiration og idéer.
Som forstander for denne skole vil
jeg meget gerne bidrage med viden og
indsigt om vore egne erfaringer med
denne specielle skoleform for unge.
Jeg var derfor på besøg i Karlino en
uge i februar i år og fik da mulighed
for at undersøge, hvilke behov og muligheder byen har for en produktionsskole. Dette skete som led i min efteruddannelse i offentlig ledelse.
Tak til Projekt ØST
Besøget var arrangeret af Ingo Larsen, og han og Bent Jacobsen var så
venlige skiftevis at være sammen med
mig på hele turen. Uden deres hjælp

Det er disse unge,
der trænger til et
løft af hele deres
tilværelse med fx.
produktionsskolen
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og meget tætte forbindelser til byens
styre havde jeg ikke fået så mange
gode samtaler og oplevelser med Karlino og dens borgere.
Også tak til byens borgmester og viceborgmester, som var Ingos indgang
til de mange, jeg fik talt med - og Emilio var mig en god tolk.
Talte med mange
Min undersøgelse foregik på den
måde, at jeg besøgte og interviewede
en lang række unge og voksne i byen.
Jeg mødte bl.a. borgmester Waldemar Misko, en mor, en lærer, en virksomhedsejer (og mulig praktikvært)
samt en fodboldtræner, der kendte
vores målgruppe fra fritiden.
Dertil kom en for os meget værdifuld kontakt: Direktøren for en produktionsskole, som allerede er etableret i nabobyen. Her kan vi sikkert
hente mange gode råd.

Fra venstre borgmesteren, børnehavens leder, Vibeke Mouridsen og viceborgmesteren.

De unge jeg mødte, var delt i 2 aldersgrupper: En gruppe 14-17 årige
fra middle school og en gruppe 18-20
årige fra association school.
Endvidere besøgte jeg flere skolere,
politistationen, kulturhuset, et aktivitetssted for psykisk handicappede, byens nye sportshal, en integreret børnehave og vuggestue, kirken og den
nye SOS børnelandsby.
Sådan er de unge i Karlino
Det viste sig, at der er stor forskel
på at være 14-17 år og over 18 år - ligesom der i alle andre lande også er
storforskel på, hvilken aldersgruppe
man tilhører.
De 14-17 årige med vanskelige leve-

vilkår, som af den grund kunne være
målgruppe for en produktionsskole, er
børn, som er knyttet til deres forældre
og søskende - de er autoritetstro, har
lav selvfølelse og vil gerne blive bedre.
Men de er optimistiske og er glade for
mange ting, bl.a. de aktiviteter, der er
i byen for denne gruppe unge. De er
børn og tænker endnu ikke på fremtiden. De får nogenlunde opfyldt deres
behov, som mest består i sikkerhed og
medmenneskelig kontakt via deres familie.
De lidt ældre
De unge over 18 år er en gruppe,
der er inde i en udviklingsproces, som
gør ondt. De er pessimistiske og i op-

Her er nogle af de mennesker, jeg talte med i Karlino:
Fra venstre en mor, en virksomhedsleder, en fodboldtræner og en lærerinde - alle var positive for idéen.
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Den kvindelige direktør for
produktionsskolen i nabobyen

position. Der er ikke aktiviteter for
dem. De kan ikke se muligheder for,
at der kommer noget for dem i byen.
De ønsker udelukkende at drage til
udlandet.
Denne gruppe får efter eget udsagn
ikke opfyldt deres behov i Karlino.
Både de unge selv og de voksne er pessimistiske i forhold til, hvad byen kan
gøre for arbejde og uddannelse.

De adspurgtes syn på Karlino
Ser vi bort fra de over 18-årige i
målgruppen, er der en stor tilfredshed
med Karlino, dens geografiske beliggenhed tæt ved havet, ved en stor vej
og ved floden.
Der er mange fritidsmuligheder
med fodbold, festivaler, diskotek, kulturhus, sportshal, grønne områder,
skaterampe og andet.

Her er jeg på besøg i association schools nr. 1 klasse, hvor der også var interesse for at uddanne sig i udlandet - de spurgte til det bedste universitet i Danmark.
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Unge ansigter fra Karlino - lad os være med til at give dem en fremtid i deres hjemby!

Byen har udviklet sig meget de sidste år. Der er renoverede huse, SOS
børnebyen er etableret, ligeledes det
nye å-område med bl.a. strand og nu
renoveres også sportspladser rundt
om i kommunen.
Der er rart, hyggeligt og trygt i Karlino. Alle kender hinanden og alle ønsker det bedste for byen og dermed
også for de unge.
Hvad kan der gøres?
Men der blev også udtrykt behov
for flere aktiviteter og muligheder for
de unge. De ønskede mere praktik i
skolen og flere uddannelsesmuligheder. Og de ønskede en svømmehal,
en større sportshal, flere parker og de
unge ønskede flere barer og caféer.
På et andet plan blev der også udtrykt et ønske om, at forældre bliver
mere interesseret i deres børn - at de
bruger mere tid sammen med dem og
støtter dem i det, de foretager sig.
Der er også brug for at hjælpe de familier, hvor skilsmisser fylder og derfor gør børnene kede af det.
Behov for produktionsskole
Der er stor enighed om, at det ville
være godt for Karlino at få en produktionsskole. Der er behov for mere uddannelse i byen, især en praktisk tilrettelagt uddannelse for den gruppe
unge, som ikke umiddelbart kan begynde andre ungdomsuddannelser.

Karlino har behov for at få sat sin
arbejdsløshed på 40 % ned. Byen har
behov for, at en stor gruppe borgere
kommer ud af fattigdommen.
Her kan produktionsskolen være
et middel - en skole med en relativt
praktisk pædagogik vil kunne give uddannelse til unge, som ikke har kompetencer til at gennemføre andre ungdomsuddannelser eller til en del af de
unge, som ”flygter” til udlandet. Endvidere vil Karlinos alderssammensætning om nogle år give et tomrum for
håndværksuddannede - det kan produktionsskolen også være et middel til
at afhjælpe.

Sprogundervisning via høretelefoner.
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”English isn’t difficult - English is fun!”
Engelsk-undervisning gennem høretelefoner i en almindelig klasse i middle school.

Konklusion
Jeg vil konkludere, at der er behov
for en produktionsskole i Karlino gerne på Kulturøen, men det er ikke
afgørende. Det vigtige for byen og for
de unge er, at der kommer et praktisk uddannelsetilbud til den gruppe
unge, som ikke begynder på andre
ungdomsuddannelser.

3 piger fra nr. 1 klassen i association school
– hvad mon de vælger af fremtid?
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Det er vigtigt for disse unge, så de
får mulighed for at komme i gang med
noget, får selvtillid og motivation i livet
og bedre mulighed for beskæftigelse.
Det vil være godt for byens liv og optimisme, at flere unge bliver i byen og
er i gang med noget positivt for dem
selv og for byens fremtid.
For målgruppen er det vigtigt at
tænke i helhed i den lille by, så gruppen også oplever, at der findes aktiviteter for dem, hvilket de ikke gør nu.
Hvis de ikke oplever, at der er noget
for dem, rejser de bort.
Der er stor opbakning i byen til en
produktionsskole og dermed til, at der
gøres noget for at fastholde de unge i
Karlino. Det vil derfor være vigtigt at
udnytte de mange gode kompetencer,
byen råder over.
Foruden gode lærerkræfter peger
min undersøgelse på, at også fritidssektoren og forældrene har opbakning
og kompetencer at bidrage med. Jeg
mødte ingenmodstand eller spørgsmålstegn til en produktionsskole.
Vibeke Nørby Mouridsen

Karlinos guldklumper
Karlinos børnehave virker som en rigtig
god børnehave, hvor der tydeligvis er tænkt
over rammerne, indholdet af dagen og omgangstonen: Tingene har bestemte pladser
og der er besked til forældre om f.eks. de
sange, der er sunget.
I Karlino har mange ikke råd til at sende deres børn i børnehave. Men når
de er 6 år, er det gratis for alle i 5 timer, fattige kan få betalt mere. Jeg ser både
de små, som ligger og sover, de lidt større leger og de største skal have undervisning af en præst via tegninger i bog. Børnene er glade, velstimulerede og
positivt nysgerrige overfor os gæster.
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Strikkepindene
gløder i Tommerup
Der er hele
tiden gang i
strikkepindene hos
Elly Hansen
i Tommerup
på Fyn.

Varme heluldne tørklæder og
huer er kun en lille del af Ellys
store produktion.

Elly fortæller, at hun i mange
år strikkede til børn og derefter til børnebørn, men nu er de
blevet så store, at de kun vil gå
i købt tøj! Heldigvis er der andre børn i Polen, som trænger
til varme, heluldne trøjer.

Det var Ellys søster Inge Jensen
der fortalte hende om Projekt
ØST - Inge kommer hver torsdag på centret for at sy tøj om
eller sy helt nyt tøj til dukker.
Inge er mester for den smarte
garderobe til bamser, som vi
viste for nogen tid siden, men
ligesom Elly har hun også strik
på programmet derhjemme og
har leveret meget til butikken.
Garnet får de fra udsalg og fra
venner, ligesom de naturligvis
altid kan hente garn på centret.
En stor tak til de flittige søstre!
Vi vil igen opfordre andre strikkedamer til at skrive til os og
fortælle om jeres arbejde.
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Da dækket sprang i luften
En lille historie fra Sjællandschaufførens hverdag

Sidst i maj, da vi havde været på den ugentlige tur
til Gl. Holte, Bistrup og Farum, var vi på vej hjem til
Odense. Lige før Korsør lød der et brag, som om noget eksploderede og bilen blev helt ustyrlig.
Heldigvis lykkedes det mig at holde vognen, og
jeg fik den listet ud til siden, hvor vi sad lidt og sundede os oven på forskrækkelsen. Der var ikke noget
nødspor, men kun en græsrabat. Vi stod ud og undersøgte sagen - et baghjul var eksploderet!
En virkelig farlig ting på en motorvej, men vi tror der var nogen, som havde
holdt hånden over os.
Hvad gør man i sådan en situation? Normalt ringer man til Falck, men de
strejkede.
Jeg ringede hjem til Odense og vi blev enige om, at jeg kunne prøve at ringe
til Eilif i Tjæreby. Det gjorde jeg så, men han befandt sig i Kalundborg. Han gav
mig telefonnumrene på 2 dækfirmaer i Korsør.
Det første jeg ringede til, kørte ikke ud, men det gjorde det andet firma heldigvis. Efter at have forklaret ham, hvor vi befandt os, ventede vi ikke ret længe,
før han kom.
Vi blev enige om, at det var utroligt dårligt sted at skifte hjul. Bilerne fløjtede
forbi os hele tiden og der var ikke megen plads at arbejde på. Så vi trillede hen
til nærmeste afkørsel, som lå 500 meter længere fremme.
Det er altså ikke særligt behageligt at køre i en græsrabat med en læsset vogn
og et fladt baghjul. Pludselig lød der et brag fra undervognen og jeg stoppede.
Det viste sig at jeg havde ramt en regnvandsrist, men ellers var der ikke sket
noget.
Vi fik bilen væk fra motorvejen, og dækeksperten gik i gang. Han var utroligt
hjælpsom og humørfyldt. Der gik ikke lang tid, før hjulet var skiftet og vi kunne
køre hjem mod Odense igen.
Vi nåede lige at komme hjem inden butikken lukkede, så vi ventede med
tømme vognen til dagen efter.
Birthe og Mogens Jørgensen
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Sommerstævne
på centret i Odense lørdag 11. august 2007
PROGRAM
Kl. 11.00 Ankomst
12.00 Spisning af egen medbragt mad
eller helstegt pattegris/lam
Stort og flot amerikansk lotteri
Kl. 14.00 Generalforsamling
15.00 Kaffe
16.00 Afsked
Medbring kaffe og evt. billeder
fra din tur til Polen - samt godt humør!
På gensyn!
Kold kartoffelsalat
og varme flutes,
luksussalatblanding
med flere salater
Vin, øl, vand
kan købes

I år serverer vi

helstegt
PATTEGRIS
eller
30 kr.
LAM
pr. kuvert
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Generalforsamling

lørdag den 11. august 2007 kl. 14.00
på centret Mogensensvej 24, Odense C

DAGSORDEN
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
		
Orientering om næste års hovedaktiviteter
Fastsættelse af kontingent
		
Indkomne forslag
		
Evt. valg af formand
		
Valg til bestyrelse
		
Valg af revisor.
Eventuelt
Ad. 9 På valg er Tage Marq Hansen
				
Grethe Clemmensen
			
Bent Jacobsen
				
Bent Marcussen
			

På bestyrelsens vegne

				

Indlevering af tøj i

Farums gamle kirkelade
Vi takker for alt tøj vi har fået indleveret, men
nu er loftet ved at brase sammen i den gamle
bygning og vi må også tænke på brandfaren.
Derfor stop for indlevering i juli og august!
Til september er du velkommen igen med tøj
hver torsdag kl. 13-16.
Venlig hilsen Anette Thilo Tlf. 44 95 27 35
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Efterårstur til POLEN

lbage!
Kun 4 pladser ti
Vore årlige ture til Polen er blevet meget populære, fordi de forener rige menneskelige oplevelser med dejlige indtryk fra landets natur og
kultur. Hvis du endnu har denne tur til gode, så
tilmeld dig snarest!
Vi skal opleve vore venner i deres hverdag og kommer på besøg i byerne Karlino, Barwice, Szceninek og Koszalin
med et indholdsrigt program alle steder.

7 dage med 6 overnatninger

Afrejse Odense søndag 9.9. kl. 7.00
Hjem Odense lørdag 15.9. kl. 19.30
Pris kr. 4195.- i dobbeltværelser m. toilet. Enkeltværelse + kr. 1000.Halvpension og udflugter inkluderet.
Der kræves intet visum. Valuta er zloty.

Tilmelding
Jeg tilmelder mig herved efterårsturen til Polen fra søndag 9.9. til lørdag 15.9.2007
Navn ................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................
Postnr. ................................ By .......................................................................................
Fødselsdato ............................................... Telefon.........................................................
Ved tildeling af værelse beder jeg om ½ ryger ½ ikke-ryger
Ved tilmelding betales et depositum på kr. 500.- pr, person, som fratrækkes prisen. Hvis man senere ikke

deltager i turen, tilfalder dette beløb Porjekt ØST.
Denne tilmelding + depositum sendes til Projekt ØST, Mogensensvej 24, 5000 Odense C.
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Månedens klumme
Jeg stod min Cykel op af Træets Rod
og følte Brystet rulle i mit Blod,
og Sundhed op i mine Kinder skod
og det ene med det andet.
Thi jeg er ude i den fri natur
og vække fra min Baggaards trange Bur
med aaben Vest og Sind og Hat på snur
og alt sådan noget.

Bent Marcussen

”Kornmod” kalder P. Sørensen–Fugholm dette digt om en sommertur
på cykel. I lommen har han ”Mellemmad med liflig rullepølse og Cegar”,
og føler sig fuglefri ”i hvert Tilfælle indtil Kl. 10.”
Denne dejlige følelse af at være ude i naturen en skøn sommerdag
kender vi sikkert alle sammen, men samtidig ved vi godt, at der er grænser for vor frihed. Der er noget, som skal gøres - f. eks. at skrive en
klumme, inden ”Den gamle Redaktør” sender en rykker! Jo det er dejligt,
at være fri i hvert tilfælde indtil kl. 10. Digteren suger ind med overordentlig fryd; ”hver Vindens Fløjt og hver Naturens Lyd.”
Han har også haft tid til at filosofere lidt, når han forsætter:
Jeg sad mig på en Grøftekant paa Huk
og saa paa Markens Ko og Skovens Buk,
og fra mit Inre slap jeg Suk paa Suk
og alt saadan noget.
Jeg saa mod Øst samt Vest samt Syd samt Nord
og tænkte: Oh, hvor er dog Verden stor
ja, maaske meget større, som man tror
i sin Helhed!!?
Efter at have set på naturen, markens ko og skovens buk, så vandrer
blikket ud ad, og fra grøftekanten ser han verden i et større perspektiv.
Sådan kan vi til tider få et større perspektiv ind over livet og verden. Vi
véd godt, at ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe en.
Det blev klart for Projekt ØST, da der var nogle, som ville hjælpe i
Afrika, men manglede en organisation for at kunne gøre det lovmæssigt. Her kunne vi hjælpe med at ekspedere deres gaver videre til Afrika,
samtidig med, at vi holdt fast ved at hjælpe i de gamle østlande, hvor
vi havde vor base og følte os forpligtet. Derved kunne der tændes lys i
mørket flere steder til glæde for både dem i syd og dem i øst.
Så verden er meget større, som man tror - i sin helhed.
Bent
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Kontaktpersoner
ODENSE
		
		
HESSELAGER
GALTEN
ÅRHUS S/M
SAMSØ
VEJLE ØST
		
RINGE
KORSØR
FARUM

Projekt ØST Mogensensvej 24, 5000 Odense C
Tlf. 6613 5377, fax 6613 5367
Åbent hverdage 9.30-16.30, lørdag 9.30-12.30
Inge Marie Holmskov, tlf. 6225 1960
Schiela Jensen, tlf. 8694 4405
Poul Locht, tlf. 8614 9901 kl. 10-12
Doreen Holm, tlf. 8659 0321
Egon Ibsen, tlf. 7571 1223
Arne Kaagh, tlf. 6262 1316
Tove og Ejlif Christensen, tlf.5838 2823
Anette Thilo, tlf.4495 2735
”Den gamle Lade” ved Præstegården, torsdag 13-17

Søhus Transportservice
Transport og flytninger
i ind- og udland Kurér-service
Michael Lützen Lillehøjen 32
5270 Odense N Tlf. 4142 7871
E-mail: mlytzen@nalnet.dk

Internet og marketing til
ØSTEUROPA

East-X-Net
www.east-x-net.dk

Øst Magasinet Erhvervskontakt
Info Center Job Center
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2 lækre brudesuiter
53 moderne værelser med bad,
toilet, telefon og TV
5 lejligheder/familierum
Rimelige priser
P-plads til alle værelser
Specialpris for sportsarrangementer

Næsbylund Kro og Hotel
Bogensevej 105 5270 Odense N
Telf. 66 18 00 39 Fax 66 18 29 29
www.naesbylundkro.dk
E-mail: nesbylund@mail.tele.dk
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Kroner

Kontingent 2007

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Dag

Måned

Betalingsdato

År

eller

Sæt X
4030S (12.98) BG 170-12481

Betales nu

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Projekt ØST
Mogensensvej 24
5000 Odense C

008-6010

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
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Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med
terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er
bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Post Danmarks kvittering
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GIROINDBETALING KVITTERING

Vi minder om, at du kan spare penge ved at investere i Projekt ØST: Hver krone udover
de første 500 kr. kan fratrækkes på selvangivelsen, og så hjælper du børnene i Polen og
Skt. Petersborg.
Du kan på et år trække højst 13.600 kr. fra, hvis du har indbetalt 14.100 kr. og reglen kan
benyttes af begge ægtefæller.

Projekt ØST er fradragsberettiget!

Kontingent: Studerende 50.- Enkeltperson 100.- Ægtepar 150.- Firmaer, foreninger 250.-

Som medlem er du med til sikre en stabil hjælp fremover
gør du det muligt for os at hjælpe flere og bedre
får du indflydelse og stemmeret på generalforsamlingen
modtager du vort medlemsblad gratis hele året

Mange af vore faste bidragsydere har allerede benyttet sig af muligheden for at give os en fast
grundkapital at arbejde med ved at tegne sig som medlemmer af Projekt ØST. Det er ikke spor
dyrere og helt uden forpligtelser udover kontingentet – så hvis du som enkeltperson alligevel vil
give os 100 kr. om året, kan du lige så godt lade det være dit kontingent. Dermed er du også med
til at sikre fradragsretten for dig selv og andre, idet ligningsloven kræver et medlemstal på mindst
500, for at en forening kan få fradragsret.

Har du tænkt på at blive medlem?

Du bliver registreret som medlem ved
simpelthen at krydse af på girokortet
ved årskontingent – også hvis der er tale
om fornyelse af et allerede tegnet medlemskab, idet dette skal fornyes hvert år
for at være gyldigt efter ligningsloven.

Hvordan bliver du medlem?

Ingen
kan
hjælpe
alle…
men
alle
kan
hjælpe
én!

Indbetalinger i maj 2007 ----------------------------------------------------------------------------------G.C. Odense 500,- O.O.O. Vejle 100,- K & R.D. Ulfborg 100,- B.B.N. Herlev 150,- J.E &
G.S. Århus 100,- C.E.D. Glostrup 105,- M.K. Roskilde 300,- B.T. Frederikshavn 75,- K.E.
København 500,- G.S. Roskilde 100,- T.T. Valby 100,- B.L. Årslev 100,- B.J. Højbjerg 100,R.A. Odense 200,- K.M. Allerød 100,- C.P. Odense 300,- L.E.K. Humble 500,- P.S. Charlottenlund 100,- I.K. Bagsværd 150,- P.S. Skive 300,- A.H.J. Nyborg 3.000,- R.J. Højbjerg
100,- N.J.K. København 100,- E.P. Højbjerg 100,- K.L. Odense 100,- A.M.L. Kolding 100,J.F. Kolding 100,- L.A. København 500,- G.D. Vanløse 50,- H.H.E. Risskov 1.150,- N.B.
Roskilde 100,- D.B. Korsør 100,- M.A. Ålborg 200,- A & L.T. Vojens 300,- G.N. Karup 2.000,B.A. Frederiksberg 50,- V.S.H. Tureby 300,- G.K. Svendborg 50,- M.L.A. Køge 600,- S.L.
Ølstykke 1.350,- L.H. Hornsyld 300,- U.N.R. Skælskør 100,- R.K. Ærøskøbing 230,- K.M.O.
Års 500,- M.K.R. Odense 100,- C.J. Næstved 100,- S.B. Horsens 100,- O.J. Sporup 100,K.A. Haderslev 100,- B.I & P.B. Lyngby 500,- P.B.T. Brande 1.000,- H.E. Viborg 100,- V.A.R.
Odense 150,- J.K. Virum 300,- B & E.I. Viborg 500,- B.B & L.I. Viborg 500,- B.M.B. Odense
500,- H & V.H. Brøndby Strand 200,- B.C. 300,- K.G. Risskov 300,- E.K. Vanløse 200,- E.A.
Vanløse 200,- K.A.H. Glostrup 100,- N.H.P. Vedbæk 100,- P.G. Høng 100,- J.S. Herning
150,- B.K. Samsø 1226,- E.K.P. Allerød 50,- T.F. Samsø 100,- L.C. Vejen 150,- A.E. Samsø
100,- N.L.B. Odense 100,- R.L.J. Tommerup 100,- I & M.D. Brønshøj 250,- I.K.M. Vanløse
100,- K & B.H. Middelfart 200,- C.S. Søborg 60,- E.L. Fåborg 100,- E.L. Odense 400,- J.J.
Lemvig 200,- M.K. Odense 100,- T.J. Nyborg 250,- C.L. Espergærde 300,- G.V.A. Karise
100,- S.S. Ringsted 100,- I & K.E.M.K. Juelsminde 100,- L.T. Køge 150,- H.A. Odense 100,J.H. Odense 150,- M.K. Roskilde 50,- A.R.K. Nærum 100,- A.C.A. Skærbæk 50,- B.S.K. Bolderslev 500,- L.P. Langeskov 600,- G.S. Skovlunde 1.000,- C.H. Frederiksværk 150,- A.P.
Thyholm 200,- J.D.O. Helsingør 300,- Å.S. Brædstrup 100,- S.B.E. Tilts1.000,- N.B.H. Holte
600,- V.K. Vigerslev 561,- H.S. Roskilde 700,- V.K. Bjert 100,- K & R.C. Langeskov 100,- M
& E.P. Odense 150,- A.M.H. Hillerød 100,- R.W.H. Randers 100,- K.S. Otterup 200,- J.I.
Svendborg 650,- K.E.B.J. Højbjerg 200,- F.S. Roskilde 100,- K.V.N. København 200,- S.K.
Farsø 250,- V.Å.C. Roskilde 100,- U.S. Tønder 100,- M.K. Roskilde 50,- G.S. Roskilde 100,M.K. Århus 1.000,------------------------------------------------------------------------------------------------ TAK

Har du bemærket

til alle giverne!

at beløbene for fradragsberettigede gaver er blevet højere?
Du kan nu på et år trække 13.600 kr. fra, hvis du har indbetalt
14.100 kr. og reglen kan benyttes af begge ægtefæller.
Hver krone udover de første 500 kr. kan fratrækkes på selvangivelsen, og så hjælper du børnene i Polen og Skt. Petersborg.
Et gavebrev giver fuld fradragsret i 10 år - tal med vores kasserer om det.
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Kig ud til os i ferien!

Som det fremgår af side 3, holder butikken kun lukket
23.-27. juli, begge dage inkl. Hvis du er i byen og ikke
har besøgt os før, så kig ud og få et indtryk af arbejdet
og butikken - måske finder du et rigtig godt tilbud.

På gensyn i

Her er det billigt
at powershoppe!
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