
Hvem er vi ?

Hvad står vi for ?

Hvad er vore mål ?

Styregruppe:
Jørgen Günther Schmidt, formand
Klostergade 16, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 52 50 16
Mail: formand@fsr2003.dk

Aase Krüth Nielsen, kasserer
Næstvedvej 393, 4100 Ringsted.
Telefon: 57 61 54 05
Mail: kasserer@fsr2003.dk
Bank: Danske Bank reg.nr. 3511 konto 10025583
          Girokonto: 1-002-5583
          CVR-nr. 32137873

Michael Tønning, sekretær
Nordvej 5, 4200 Slagelse.
Telefon: 57 53 07 77
Mail: sekretaer@fsr2003.dk

Karsten Hjort
Kirkerupvej 65, Kirkerup
4200 Slagelse.
Telefon: 57 84 93 47
Mail: kh@fsr2003.dk

Anni Krag
Mejsevej 12, 4171 Glumsø.
Telefon: 57 64 62 97
Mail: ak@fsr2003.dk

Hjemmeside: www.fsr2003.dk

 

 

                                                                     
 



Kontingentet fastsættes på foreningens årsmøde. For
året 2010 er det så lavt som 150,- kr. for enkeltpersoner
og 200,- kr. for par.

Rumænerne er et stolt folk. De er meget taknemmelige
for den hjælp, de får fra Danmark, selvfølgelig i høj grad
den hjælp, de får af økonomisk art. Men, som rumænerne
selv siger: „Jeres venlighed, forståelse og moralske støtte
er mindst lige så værdifuld som den støtte, man kan
tage og føle på. Danmark var det første land fra den
vestlige verden, som rakte os en hjælpende hånd i den
for os meget svære tid, - det vil vi aldrig glemme“.

Selvfølgelig er økonomisk støtte efter princippet hjælp
til selvhjælp af allervigtigste betydning for vore rumænske
venner. Vi vil derfor apellere til firmaer og mennesker
med hjerte for at ville hjælpe virkelig trængende men-
nesker om at sende et beløb - stort eller lille - til forenin-
gens arbejde.

Vi KAN virkelig - ved fælles hjælp - gøre en forskel, når
det gælder tilværelsen for fattige mennesker.

FORENINGEN TIL STØTTE FOR
RUMÆNIEN - af 2003

koncentrerer sin indsats specielt i området Dubova/
Orsova i det sydvestlige Rumænien.

Området var tidligere et forholdsvis velfungerende
samfund, især på grund af kulminedriften. Kulminen blev
imidlertid lukket, og der opstod massiv arbejdsløshed,
og det var ikke muligt at finde anden beskæftigelse. Hele
området blev stærkt forarmet, da landet ikke havde råd
til at træde hjælpende til. Der er derfor meget hårdt
brug for hjælp og støtte udefra.

Foreningen (FSR) ledes af en styregruppe, som alle har
været i Rumænien mange gange, og som har opnået et
nært og venskabeligt forhold til sygehusdirektør,
skoledirektør, borgmester m.fl.

Det er disse tillidsskabende personer i Rumænien, som
gør os opmærksom på de værste mangler, som
foreningen så - efter bedste evne - søger at afhjælpe.

FSR har brug for så mange medlemmer som muligt, så
foreningen kan have et stærkt bagland. Uden et stærkt
bagland, som kan bidrage med såvel økonomi som - ikke
mindst - moralsk støtte, kan foreningen ikke løse sin
opgave på en tilstrækkelig overbevisende måde.

Bliv medlem af FSR ved henvendelse til et af styre-
gruppens medlemmer. Man skal være så hjertelig velkom-
men  – Velkomment vil i højeste grad også være et beløb
indbetalt på foreningens bank- eller girokonto.  Vi indestår
for, at hver en modtaget krone vil blive bragt videre til
glæde og gavn for værdigt trængende mennesker i Ru-
mænien.


