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ting. Ligeså fra mange privat-
personer. Hvis flere gjorde så-
dan ville vi være i stand til at 
løse manges problemer i øst-
landene. Lad os stå sammen 
om opgaven.  
Vi havde den store glæde af at 
have besøg af Dansetruppen 
Pribuzhie. Der var vældig god 
opbakning alle steder og ikke 
mindst på Mors. Takket være 
Thorkild og han medsammen-
svorne. De havde gjort et godt 
stykke forarbejde. Med det 
fremmøde af folk kunne det 
sagtens hænge sammen øko-
nomisk. De havde store udgif-
ter til transport og ophold.  
Deres tur til Holland var også 
godt besøgt. Så de vendte 

hjem glade og en oplevelse ri-
gere. Nu er deres næste punkt 
på programmet en tur til Færø-
erne til april 2010. Erling i 
Thorshavn er gået i gang med 
at planlægge og finde sponso-
rer. Dette er ikke så svært,  (de 
har jo Poul Nyrups folkebank 
på Færøerne) de har et par for-
sikringsselskaber og nogle 
skibsredere, der vil støtte, for 
de vil gerne have besøg af 
fremmede kulturer. Det er altid 
rart at arbejde sammen med 
Færøerne, da et ord er et ord. 
Men tak for året der svandt, 
med håb om at det næste vil 
blive bedre. 
Med de bedste hilsner fra         
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Julen 2009. 
I året der svandt, mistede vi 
alle vores kære Ellen. Vi har 
bevaret hendes tro på at det 
nytter at gøre noget for andre. 
Igennem hele hendes liv har 
hun altid tænkt: ”Hvem kan jeg 
hjælpe og hvor kan jeg hjæl-
pe”. Det var altid en stor glæde 
for hende når noget lykkedes. 
Vi kan ære hendes minde ved 
at fortsætte hendes tankegang.  
Igen i år har vi opdaget mørke 
pletter. I de sidste mange år 
har russerne sultet skolerne i 
Letland. Da de blev selvstændi-
ge havde de ingen penge til at 
gøre noget selv. Det vil sige at 
der ingen fornyelse er kommet 
i skolerne i 30-40 år. Derfor har 
vi kørt et læs skolemøbler til 
Letland. Vi har lovet dem at de 
vil få et læs skolemøbler mere 

så de kan få færdiggjort repa-
rationen af skolen. Vi har mod-
taget billeder fra dem hvor de 
har repareret og malet skole-
møbler så de nu fremstår som 
nye. Udover skolemøbler har vi 
også haft en elektrisk kørestol 
med til en mand der havde mi-
stet begge ben. Han siger at 
det er som at blive genfødt. Vi 
har fået mange billeder af det 
arbejde som de har udført på 
skolen og andre steder. Det er 
dejligt at se når tingene bliver 
gjort i orden.  
I hvide Rusland er der stadig-
væk et stort behov, ja næsten 
større end før. Det er der som 
her. Banker, sagførere og an-
dre mafiaer har tilranet sig eks-
tra under finanskrisen. Man ser 
det tydeligt når man kommer 
længere og længere væk fra 
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byerne.  
Vi får henvendelser fra helt nye 
steder, som har hørt, at vi må-
ske kan hjælpe dem lidt. Dette 
kunne vi sagtens, hvis ikke så 
mange holdt så hårdt på pen-
gene grundet finanskrisen (som 
de aldrig har mærket i deres 
penge pung). Vi må søge nye 
veje. Både med at skaffe penge 
og medlemmer. Hvis hvert nu-
værende medlem skaffede en 
ny ville det være godt. Det er 
altid godt at se at vi har opbak-
ning, når vi sender ansøgninger 
om penge ud. Der kan bruges 
flere hænder til arbejdet. Det 
virker lidt nedslående, når man 
kommer i pakke hallen og ser 
Kirsten og Birthe stå alene. Hel-

digvis er de ret trofaste. Det er 
beskæmmende når skoler og 
andre institutioner ringer, når 
de har noget de gerne vil for-
ære os. Når man så spørger om 
de ikke kunne tænke sig at give 
os beløbet som de skulle have 
brugt til vognmand og losse-
plads. Selvfølgelig kan de ikke 
betale hele fragten til Rusland. 
Når de så siger de er så huma-
nitære, viser det sig ofte, at det 
kun er så længe de kan spare 
penge. Det er vel ikke sådan at 
mange af vores ledere har gået 
for meget i skole så deres ben 
ikke længere kan nå jorden.  
Midt i alt det mørke er vi glade 
for så mange stadig husker os. 
Fabrikker giver os mange nye 
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