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Årsmøde lørdag den 18. februar 2006
Beretning aflagt af Gunner Madsen
Gunner Madsen (GM) bød de
fremmødte velkommen og
konstaterede, at vejrguderne
var med os i år. Der var næsten forårsstemning og mødet
blev derfor indledt med en
fællessang.

Gunner Madsen spiller op til
Velkommen lærkelil

Herefter tog GM fat på at
aflægge styregruppens beretning for det forgangne år.
Han omtalte FSR‘s modtagernet i Rumænien og påpegede nødvendigheden af et
gensidigt tillidsforhold mellem
FSR og vore rumænske kontaktpersoner.
Derefter gik GM over til at
referere fra styregruppens
møder:
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27. april 2005:
Lucians røntgenprojekt blev
behandlet, og det blev vedtaget at overføre 9.000,00 Euro
til projektet. Der er stadig lidt
penge i hjælpekassen, Marian
bliver bedt om at sige til, når
kassen er tom. Vi mangler at
få „afsat“ en familie og 4 skoleelever. Omtale af Wienerkoncerter i Slagelse og Ringsted.
17. august 2005:
Kassebeholdningen udgør ca.
21.000,00. Vi har vedtaget at
give tilskud til Marians besøg i
Danmark og Sharon‘s TBr amte familie. Vi skal til at
tænke på juleturen. Kassen
belastes af vor beslutning om
at kompensere for rumænernes forringede købekraft som
følge af det nye møntsystem.
Vi vil fremlægge dette problem
på næste årsmøde.
Efter at have klaget vor nød
i Nyhedsbrev nr. 6 modtog FSR
store pengegave r d e l s f ra
medlemskredsen dels fra afholdte koncerter. B rand af
1848 Fond og flere Lions-klubber trådte ligeledes til.
30. november 2005:
Regnskabet viser nu en beholdning på ca. 45.000,00 kr.
Aase fortalte om juleturen og

Tolkehjælp v/Mirela Novacescu:
Har du brug for oversættelser af
breve fra dansk til rumænsk eller
omvendt, så kan du sende dem
til min danske kontaktperson,
Aase Hansen – vedlagt en frankeret svarkuvert. Mit honorar er
k r. 50,-, et brev med svarbrev
koster kr. 80,-. Send dit brev til
Aase vedlagt en kuvert med porto til Rumænien. Aase sender det
til mig. Jeg oversætter det og
sender det til den rumænske
modtager.
Husk at skrive fuldstændig
navn og adresse på både modtager og afsender.
Mit honorar for oversættelser
vedlægges brevene til Aase Han-

sen - eller indsættes på hendes
konto i Nordea Bank:
2415-0415 106823
(oplys venligst, hvis beløbet er
indsat på bankkontoen).
Tolkehjælp i Rumænien:
Mirela Novacescu, Spl.
Sporturilor nr. 1c. Bl. S4A. SC
B. Ap. 13. Et 4. 305500 Lugoj.
Jud.Timis. Romania.
Mobilnr.: 00404726899303.
Mail: mirela_octa@yahoo.com
—————————————
Dansk kontaktperson:
Aase Hansen,
Solvænget 9, 2990 Nivå.
T l f.: 49147816, fax: 49147809
E-mail: sunbeag@webspeed.dk

___________________________________________________________

Bellahøj
Kirke den
13.01.2006

En stor tak til
strikkedamerne
for alle disse
varme tæpper
m.m.
Velkommen i FSR
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Uddrag af brev fra dr. Lucian Vadastreanu
Det har været en streng vinter
i Rumænien, med temperaturer på omkring 25 grader
frost. Det kræver et meget
stort olieforbrug, som hospitalet ikke har mulighed for at
skaffe penge til. Derfor har
man måttet nøjes med at have varme og varmt vand i 8
timer hver dag. Resten af døgnets 24 timer har der ikke
været varme og varmt vand
på hospitalet trods en udendørs temperatur på disse 2030 grader. Denne situation er
helt uholdbar.
Lucian skriver, at han derfor
er gået i gang med et projekt,
som går ud på at erstatte brugen af olie med brugen af træ.
Man vil kunne fyre op for en
ottendedel af, hvad olien
koster og få råd til at have
varme og varmt vand på hospitalet døgnet rundt.
Sådan et projekt koster imidlertid mange penge. Lucian har fået lovning på nogle

penge fra amtet, - hvad der
s varer til 220.000,00 dkr. Der
er dog ikke bevilliget penge
til montagen af det nye anlæg.
Lucian står derfor og mangler
50.000,00 kr.
Sluttelig skriver Lucian „Den
nuværende varmecentral er
ca. 30 år gammel, og vi er
simpelthen nødt til at få den
udskiftet. Jeg må se, hvad jeg
kan gøre. Det kan være, det
bare er en drøm, men jeg har
drømt så meget om dette
s ygehus, og mange af drømmene er jo blevet opfyldt.
Det ville glæde os meget,
om I kunne hjælpe os med de
penge, vi mangler. Jeg håber
virkelig ikke, at jeg skaber irritation med min bøn. Jeg er
højt taknemmelig for al den
hjælp, I hidtil har givet os. Og
skulle I ikke kunne hjælpe os,
vil I alligevel have jeres plads
i vore hjerter.“
Forkortet af Aase

Årsmødet den 18.02.2006
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fremlagde regnskab herfor.
Minibussens uheldige sammenstød med en hestevogn
blev drøftet, og styregruppen
vedtog at betale reparationen.
I Rumænien har man ikke råd
til en kaskoforsikring.
Endnu er det usikkert, om
der kommer en ny 9. klasse i
2006.
Takkebrev fra Lucian. FSR
kan med rette være stolte af
at have deltaget i røntgenprojektet.
Årsmødet fastsættes til den
18. februar 2006 i Stenlillehallen. GM reserverer.
GM gav herefter ordet til Aase
Krüth Nielsen. Aase fortalte
om juleturen, mens hendes
mand Jørgen viste billeder.
FSR har p.t. 53 adopterede
familier, 1 6 s koleelever og 4
danske familier, der venter på
at adoptere en pensionist.
Nu var det tid til at tage hul
på problemet med rumænernes forringede købekraft.
Der var stor enighed om at
forhøje det månedlige beløb
til 120,00 kr.
S tyregruppen foreslog at
forhøjelsen skal gælde fra
01.01.2007, men medlemmerne ønskede, at forhøjelsen træder i kraft nu. Aase påpegede, at hun som kasserer
selvfølgelig var glad for, at de

fremmødte adoptanter øns kede at støtte forhøjelsen
her og nu.
GM gik derefter over til at
fortælle om FSR‘s 2 store nye
udfordringer: Varmeprojekt
på hospitalet i Orsova og indretning af EDB-lokale på skolen i Dubova.
S tyregruppen er fast besluttet på at skaffe de nødvendige 70.000,00 kr.
Der var ingen indkomne
forslag.
S tyregruppen blev genvalgt
med akklamation.
Aase gennemgik regnskabet for året 2005. Regnskabet
blev godkendt.
S tyregruppen vil forsøge at
imødekomme et ønske om en
fællesrejse i eftersommeren.
Hele Gunner Madsens beretning samt regnskabet kan
læses på FSR‘s hjemmeside.
Dersom man ikke har adgang til internettet, kan beretning og regnskab rekvireres tilsendt.
Billeder og beskrivelse af
juleturen 2005 kan ses og
læses på Aase og Jørgens
hjemmeside www.tutak.dk
Ref.: Aase Krüth Nielsen
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Brev af 16. februar modtaget fra fam. Ghiorghita
Kære Inge og Gunner , - Kære venner!
Husker I skolen i Dubova? Ja,
selvfølgelig gør I det, fordi det
er den skole, som I har hjulpet
så meget ved at indsamle
midler til os fra såvel jeres
som vore venner i Danmark.
Med Jeres store hjælp har
vi hen ad vejen kunnet gøre
så mange gode ting for skolen. Først fik vi restaureret
s kolen udvendig således, at
s kolen fik et helt andet udseende. Vi fik ordnet og moderniseret toiletterne, og vi fik
bygget en speciel fløj til elever
i sy-klasserne.
Selvom disse store arbejder
blev udført med Jeres hjælp,
var det ikke slut hermed. Vi
fik opbygget et værksted,
hvor vore elever kan lære
hvordan man kan sy skønne
klæder. F ra Danmark fik vi
sendt symaskiner. Vor regering hjalp os med at oprette
et job, og vi fik en speciallærer kun for vore sy- elever.
Så er der yderligere sket en
vigtig og dejlig ting. I har gjort
en stor indsats for at vor skole
kunne få en minibus med hvilk en vi har mulighed for at
t ransportere elever til skolen
f ra andre områder.
Tak skal I have for alt dette!
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I slutningen af sidste år fik
vi nogle penge fra regeringen,
for hvilke vi har påbegyndt restaurering af skolens varmesystem. Vi har fornyet nogle
vinduer og døre, og vi har indkøbt de første dele til forny else af vort centralvarmesystem.
Sammen med museet i Severin og Naturparken, som
begge ligger i vor nærhed, har
vi på skolen oprettet et forskningscenter. Her kan skolens
elever og også personer uden
for skolen lære om de naturværdier, vi har i vor nærhed.
Og eleverne kan lære om naturbeskyttelse, miljø og økologi.
Alle disse dejlige ting tilt rækker også andre folk, og
den 20. januar organiserede
Carolina en dag med ”anderledes oplevelser” hvor der deltog ca 40 andre lærere og embedsmænd fra vort distrikt.
Begivenheden blev en stor
succes, og alle havde kun gode ord om Dubova skole og
de folk, som havde arrangeret
dagen.
Medierne har også kun gode
ord om alting, de har set på
vor skole.

Den 6. februar havde vi en
vigtig inspektion. Generalsekretæren fra undervisningsministeriet var her. Han så alle
de ting, vi har gjort sammen.
Han talte med eleverne om
syning og så værkstedet.
Han så minibussen og fik at
vide, at I har adopteret eleverne, så de hver måned får
penge fra Jer.
Alting, som vi har fået gennemført i de sidste 3 år blev
meget højt værdsat.
Jeg blev lykønsket med
resultaterne, og jeg blev tilbudt et job i Bucharest i undervisningsministeriet.
Det var en stor ære for min
s kole og en stor anerkendelse
af vor succes og af Jeres store
hjælp.
Jeg var meget beæret over
hans tilbud, men jeg sagde
nej-tak. Bucharest er langt
væk fra Dubova, og jeg er stadigvæk ikke færdig her.

Dubova ligger lige her

Den 13. februar var det nationale fjernsyn her. De stillede spørgsmål, tog film, talte
med børnene og med lærerne
og skolens ledelse. Jeg fortalte dem om vore danske venner, som hen ad vejen er blevet nære venner med os.
Dette møde med TV var
igen et stort øjeblik og en rar
tilfredsstillelse.
Jeg har ønsket at fortælle
Jer om disse glædelige øjeblikke og vil takke Jer endnu
engang.
Vær så venlig at viderebringe
v o r t a k o g vore bedste
hilsener til alle folk, som har
bidraget til vor lykke.
Vi savner Jer her og vil blive
meget glade hvis I kan finde
nogle få dage og komme og
besøge os i Rumænien.
(Til sidst står der på dansk)
Tusind tak!
Mihai, Carolina, Marian, Dan.

Der lyttes til Gunner Madsens
beretning
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