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Årsmødet 2007
Ca. 30 medlemmer af Foreningen til støtte for Rumænien var
- trods sne og is - mødt op på
restaurant Karsberg i Slagelse
til årsmødet den 24. februar
kl. 14.00.
Gunner Madsen bød velkommen og oplæste dagens program:
1. Fællessang
2. Aflæggelse af årsberetning
- dels af Gunner Madsen,
dels af Aase Krüth Nielsen
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Billedindslag af Jørgen Nielsen
5. Valg til Styregruppen
6. Behandling af forslag til vedtægtsændring
7. Efter en kaffepause indlæg
af Jens Jørgensen
8. Oplæsning af brev fra Marian
Ghiorghita
9. Om ungdomslejr for unge
rumænere i juni
Til de nævnte punkter kan her
refereres:
1. Alle sang med på og Gunner
spillede til sangen „Hvornår er
der dejligst i Danmark“.
2. Gunner aflagde styregruppens beretning. Denne blev
suppleret af Aase med en
beskrivelse af arbejdet med
adoptionsprogrammet (vi har
nu 73 familier i adoption) - og
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med en spændende beskrivelse af turen til Rumænien i november med julepakker. Aase
oplæste et brev til Bellahøj kirke fra fam. Urban i Baia Noua.
(Brevet kan læses på side 6).
3. Aase fremlagde årsregnskabet og kommenterede dette. Det blev godkendt med akklamation.
4. I forbindelse med beretningen viste Jørgen billeder, som
understregede det sagte på visuel vis.
5. Styregruppen (Lars Brincker, Sharon Hansen, Gunner
Madsen og Aase Krüth Nielsen)
tilkendegav villighed til genvalg, hvilket skete med akklamation.
6. Fra styregruppen forelå forslag til ændring af FSR‘s vedtægter gående ud på at lade
årsmødet afholde i marts i stedet for som nu i februar måned. Dette grundet vore dårlige erfaringer med vejret i februar måned, hvor vi nu 2 gange har måttet opleve vejrmæssige hindringer for fremmøde
til årsmødet. Dette blev enstemmigt vedtaget.
7. Medlem Jens Jørgensen kom
efter kaffepausen med et meget inspirerende indlæg om
forhold i Rumænien før og nu.
JJ, som er historisk meget vel-

T o l k e h j æ l p v/Mirela Novacescu:
sen - eller indsættes på hendes
Har du brug for oversættelser af
konto i Nordea Bank:
breve fra dansk til rumænsk eller
2415-0415 106823
omvendt, så kan du sende dem
(oplys venligst, hvis beløbet er
til min danske kontaktperson,
indsat på bankkontoen).
Aase Hansen – vedlagt en franTolkehjælp i Rumænien:
keret svarkuvert. Mit honorar er
Mirela Novacescu, Spl.
k r. 60,-, et brev med svarbrev
Sporturilor nr. 1c. Bl. S4A. SC
koster kr. 100,-. Send dit brev
B. Ap. 13. Et 4. 305500 Lugoj.
til Aase vedlagt en kuvert med
Jud.Timis. Romania.
porto til Rumænien. Aase sender
Mobilnr.: 00404726899303.
det til mig. Jeg oversætter det
Mail: mirela_octa@yahoo.com
og sender det til den rumænske
—————————————
modtager.
Dansk kontaktperson:
Husk at skrive fuldstændig
Aase Hansen,
navn og adresse på både modtaSolvænget 9, 2990 Nivå.
ger og afsender.
T l f.: 49147816, fax: 49147809
Mit honorar for oversættelser
E-mail: sunbeag@webspeed.dk
vedlægges brevene til Aase Han-

___________________________________________________________
Tak til Dagli‘ Brugsen
i Høm for de mange
banankasser

Årsmødet den 24. februar.
Forsamlingen ser billeder
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Kære fruer,
Vi fik brevet fra jer den 11.01.
07. Vi prøvede at oversætte
det første brev, men det lykkedes ikke. Jeg vil gerne takke
jer for jeres hjælp, og fordi I
tænker på os. Jeg takker Gud,
fordi han har sendt os disse
fruer med så gode og store
hjerter, som er åbne for os. Jeg
har ikke svaret tilbage med det
samme, da jeg fik brevet, fordi
jeg ville tage nogle billeder og
sende sammen med brevet.
Alt hvad I har sendt i pakken
har været meget nyttig for os.
Vi blev meget glade for alt, I
har sendt os. Således fik vi en
mere rig jul. Aneta pyntede juletræet, som hun havde ønsket
sig i lang tid, og hun var meget
glad for julegaven fra jer. Josefs julegave er meget flot, og
vi bruger den som en hytte,
hvor vi lægger hans legetøj.
Der leger han glædeligt – I kan
også se dette på det billede, vi

har sendt jer. De tæpper I har
strikket er meget smukke og
nyttige for os. Pengene og
madvarerne I har sendt os, har
vi brugt til jul. Det er lige som
I vidste, hvad vi har behov for,
og I har sendt os.
I har skrevet til os, at vi
skulle sige hvad har vi brug for.
Jeg sender jer skostørrelser,
hvis det er muligt at sende sko
og tøj til børnene. Vi er glade
for alt, I sender os.
Jeg slutter dette brev med
at sige en gang til tusind tak
for hjælpen, og jeg beder Gud
give jer og jeres børn og børnebørn held og lykke, glæde
og godt helbred.
Vi har czech nationalitet, så
hvis I kan czech sprog, så kan
vi kommunikere på den måde.
Med kærlig hilsen
Urban familien, som elsker jer
og aldrig glemmer jer i deres
daglige bønner

Bellahøj Kirke har adopteret familien Urban. Tak fordi vi må
bringe ovenstående brev.

En stor og varm tak til alle, der støtter
FSR
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funderet, forudsagde, at der trods det nye medlemskab af
EU - i meget lang tid endnu vil
være brug for en forening som
FSR. Indlægget gjorde et stort
indtryk på mødedeltagerne.
8. Gunner oplæste et brev fra
Marian, som han havde sendt
til årsmødet.(Se nedenfor)
9. Gunner fortalte sluttelig om
den lejr for unge rumænske
s koleelever, som Rotary har
planlagt til at finde sted fra den
18.-29. juni. En lejr, vi naturligvis vil engagere os i med såvel pengetilskud som aktiv
deltagelse. FSR er blevet anmodet om at stille 5-6 biler
med chauffør til rådighed torsdag den 21. juni til en tur fra

Gerlev Idrætsskole til Arla i
Slagelse og derpå til en gård i
Herlufmagle.Lørdag den 23.
juni til en strandtur og besigtelse af Storebæltsbroen, samt
mandag den 25. til kanotur på
Susåen. Det er alle dagture,
hvor eleverne skal hjem til
spisning om aftenen i Gerlev.
På mødet fik Gunner tilsagn
f ra 3-4 medlemmer, men der
skal jo i alt bruges 5-6 biler
gange 3 dage, så yderligere
tilsagn modtages gerne af
Gunner Madsen.
Mødet sluttede kl. 16.20
Hele beretningen og regnskabet
kan ses på FSR‘s hjemmeside
www.fsr2003.dk eller bestilles
hos Aase

Hilsen fra Marian Ghiorghita FSR‘s
kontaktmand i Rumænien
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.
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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 mennes ker, 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
Noua 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

Hun har sørget for at familien fik julepakke fra mig, og taget sig af korrespondance, så
det alligevel har kunnet lade
sig gøre. Hun har været tålmodig, hvis jeg har fået en regning
for sent, og har været lidt bagud med betalingerne, fordi
postgangen er langsom, og det
har bare kørt så fint med hendes hjælp, hvilket jeg har været enormt glad for.
Nu bor jeg på en større fårestation, midt på Nord Øen i
New Zealand, blandt en masse
får, kvæg og hjorte. Naturen
er billedskøn hernede, og jeg
nyder mit ophold her på far-

men. Skulle nogen være interesserede, har jeg netop udgivet en billedbog, med ca. 300
private fotos, fra hverdagslivet
her på farmen, på dansk. Den
kan købes hos www.saxo.dk
Så hos FSR er det ikke et problem at give en håndsrækning, selvom man befinder sig
i et andet land: Fjern-adoption
er løsningen, og det kører til
vores alles store tilfredsstillelse.
De venligste hilsener fra
Jeanette Nestved

Indlæg til FSR-nyhedsbrev

Det kan man kalde ’fjern-adoption’!
Rumænien er nu blevet indlemmet i EU og synes at være
en tættere del af Europa, end
nogen sinde før. De har dog stadig behov for vores støtte og
hjælp, og den kan man snildt
yde, selvom man rent faktisk
befinder sig helt nede på den
anden side af jordkloden, nærmere bestemt New Zealand.
Jeg har været medlem af
FSR i nogle år nu, og i starten
boede jeg i Sandby udenfor
Ringsted. Det var nemt nok,
men da en såkaldt ’kiwi’ plud4

selig ’spændte ben’ for mig, og
jeg besluttede mig for at rejse
ned og bo sammen med ham,
overvejede jeg hvad jeg skulle
gøre med mit medlemskab af
FSR.
Umiddelbart var det nemmeste at melde sig ud, men
det ville gå ud over min familie
i Rumænien, så derfor forhørte jeg mig hos Aase Krüth
Nielsen, som hele vejen igennem har hjulpet mig med at få
det til at fungere, trods den
lange afstand.

Det er mit lille tamme lam, Oliver, som jeg har opflasket med pulvermælk, fordi hans mor døde, da han var ganske lille. Nu er han
blevet et rigtigt kæledyr for mig, og han er rigtig sød.
5

