
Kære Gunner, kære ledergruppe, kære medlemmer af FSR 

Jeg vil gerne – i anledning af Jeres årsmøde – skrive nogle få ord til Jer. 

Nu – med indgangen i det nye år - er der sket mange ting for os. 

Rumænien er blevet optaget i EU-familien. 

Det har været ubehageligt for os gennem mange år at have været i forhandling med EU og samtidig 
at skulle tage vare på en anstrengt økonomi i landet. 

I har hjulpet os i denne ubehagelige tid. 

Efter min mening er de vanskelige tider for os ikke til ende, specielt for fattige folk, som lever på 
landet og i fjerntliggende områder.  Så jeg vil være taknemmelig, om vi kunne vente en fortsættelse 
af alle Jeres hjælpeprojekter, og i det hele taget Jeres hjælp til Rumænien – og Dubova.  

Jeg kan stadig huske da I startede Jeres organisation for år tilbage, - da havde I 15 familier i vort 
adoptionsprogram. Nu har vi ikke mindre end 71 familier i programmet og antallet er stadig 
stigende.  

Den lille hjælp – som det kunne synes at være – betyder meget for de adopterede familier.  Det er et 
stort og betydningsfuldt job, som udføres af alle de mennesker, som er involveret i dette projekt.  

Også vor hjælpekasse er en stor hjælp for mange mennesker, som kommer ud for helbredsmæssige 
problemer o.l. – Vi kan fra denne hjælpekasse give lidt penge til folk, som er kommet i akut nød og 
som ikke har kunnet få hjælp fra anden side. 

Juletransporterne er blevet en årlig tidlig Santa Claus for alle mennesker i Dubova, Baia Noura og 
Eibenthal.  Jeg kender til, at det somme tider kan være meget vanskeligt for nogle af Jer at sende 
disse gaver, men tro mig på mit ord: Det betyder utrolig meget for disse mennesker og gør dem 
meget glade. 

Tak endnu engang for Jeres store hjælp til vort område. 

De bedste hilsener 

Marian Ghiorghita 

 


