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Styregruppe:

Erling Klingberg Jensen, ANSVARSHAVENDE,
Østergade 116, 4340 Tølløse.
Telefon 59 18 03 76
Mail: til@rejsende.dk

Aase Krüth Nielsen, KASSERER
Næstvedvej 393, 4100 Ringsted.
Telefon 57615405
Mail: aase.kryth@vetterslev.dk
Bank: Danske Bank reg.nr.  3511 konto 10025583
          Girokonto: 1-002-5583

Lars Brincker
Teglparken 16, 4200 Slagelse.
Telefon 58530415
Mail: doklars@dadlnet.dk

Sharon Hansen
Holmelundsvej 13 A, st.th, 2650 Hvidovre.
Telefon 36753926

Jørgen Günther Schmidt
Klostergade 16, 4200 Slagelse.
Telefon 58 52 50 16
Mail: schmidti@mail1.stofanet.dk

Hjemmeside: www.fsr2003.dk
REDAKTØR NYHEDSBREVE: AASE KRÜTH NIELSEN
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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

T o l k e h j æ l p 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 fran-
keret svarkuvert. Mit honorar er
k r. 60,-,  et brev med svarbrev
koster kr. 100,-. 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 skr ive fuldstændig
navn og adresse på både modta-
ger og afsender.
   Mit honorar for oversættelser
vedlægges brevene til Aase Han-
___________________________________________________________

Lad os hjælpe hinanden med at spare

Det kære postvæsen har allerede nu varslet en kraftig porto-
stigning pr. 01. januar 2008.

Vi kan spare en hel del portoudgifter, dersom vore Nyhedsbreve
mm. kan udsendes via mail.

Jeg håber derfor, at alle der har mulighed for at modtage pr.
mail, vil bruge nogle få minutter på at skrive til mig på:

aase.kryth@vetterslev.dk

På forhånd tak for hjælpen.

Aase Krüth Nielsen, kasserer
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Styregruppen må med sorg meddele, at FSR‘s
første formand Gunner Madsen er afgået ved
døden den 13.7.2007. Gunner var sammen med
sin kone Inge på vej hjem fra Nordjylland, da
han følte sig dårlig. Han blev indlagt på Aalborg
sygehus, hvor lægerne desværre ikke kunne
redde ham. Styregruppens følelser kan vist
bedst beskrives ved Marians brev nedenfor.

I anledning af Gunner Madsens død skriver
Marian Ghiorghita fra Rumænien:

Nogle mennesker skulle aldrig dø. Gunner
Madsen var et af disse mennesker. Han var et
aktivt menneske, fuld af energi, intelligent,
alvorlig men venlig og frem for alt en generøs
og stor mand. For rumænerne, for indbyggerne
i Dubova, skoleeleverne i Orsova og Dubova
var han manden, for hvem intet var umuligt.
Han vidste, hvordan hvert slag skal vindes, men
han tabte sit eget, han tabte kampen mod uret.
Han vandt dog kampen om evigheden, da han
altid vil leve i vore hjerter og hukommelse -
gennem de projekter,  han startede og
gennemførte med stor dygtighed og entusiasme,
men med uendelig beskedenhed.
Må Gud velsigne dig og hvil i fred!

I ærbødighed
Marian, familien og alle Gunners rumænske
venner.



Det er med sorg, jeg må med-
dele, at vi har mistet Gunner
Madsen. Det er et stort tab for
os alle. Styregruppen mangler
lederen, og ingen i gruppen
har ønsket at indtage den an-
svarshavendes post. Det dre-
jer sig jo også om at gøre en
indsat med det, man er bedst
til, og styregruppens medlem-
mer har hver sin force, og in-
gen af dem kan vi undvære.

Kære medlemmer.

  Styregruppen har så rettet
henvendelse til mig om i det
mindste at være ansvars-
havende til generalforsam-
lingen i marts. Det har jeg
indvilliget i.
   Jeg kom i sin tid ind i arbejdet
for Rumænien via den navn-
kundige Jens Madsen. Mit ar-
bejde blev at etablere en
hjemmeside. Jeg har også
lavet og vedligeholder FSR’s
hjemmeside.

En enkelt gang var jeg med-
arrangør af en busrejse til
”vores område” i FSR  regi.
Det foregik med Demokratisk
Forum – Rumæniens gamle
bus. Så det er kun lidt, jeg har
set med egne øjne, men det
jeg så, gjorde et mægtigt
indtryk.
   Mine forudsætninger for at
være ansvarshavende er ringe.
Men man kan komme i den si-
tuation, at selv om man ikke
er kompetent, kan det for en
periode lade sig gøre alligevel
– hvis man som jeg, har en
enig styregruppe, der bakker
fuldt og helt op. Grunden er og-
så, at foreningen har et tungt
ansvar, især over for vore a-
dopterede familier. De regner
med vores hjælp. Derfor min
accept af styregruppens for-
slag.

Erling Klingberg Jensen
               Ansvarshavende

Alle FSR‘s adoptanter har fået brev eller mail om dette års
julepakker

Sidste frist for aflevering er 1. november 2007

Aase

Set fra en anden vinkel

den samme som sidste år. Luci-
ans mandskab var desuden
ved at lægge ny gulvbelægning
på sygestuerne.

Sept.
2 0 0 6

og sept. 2007

   Søndag efter morgenmaden
begav vi os igen af sted mod
Bukarest, dog af en anden rute.
   Efter nogen søgen fandt vi et

hotel i byen Targoviste. Første
hotel sagde rent ud, at det var
bedre at finde et andet sted.
Der var bryllup, så der ville
være høj musik og en del uro.
   Hotellet lidt længere nede
ad gaden havde også bryllup,
men de havde 2 værelser på
6. etage, så der var der fre-
deligt. Vi kunne dog ikke spise
i restauranten, men måtte spi-
se på værelserne.
  Næste dag blev Jørgens kø-
reevner virkeligt sat på prø-
ve. Vejen til Eibenthal og Baia
Noua er vand i forhold til den
vej, vi kom ud på.Et par gan-
ge måtte Erik og jeg skubbe
bagpå, mens sten og grus fløj
om benene på os. Da forhju-
lene slap vejen, var vi ved at
opgive. Ved hjælp af en af de
„indfødte“ lykkedes det at
forcere sidste forhindring.

   Vel oppe var det tid til  en
kop kaffe med Carolinas kager
til. Ih, hvor det smagte oven-
på alle strabadserne.

Aase
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Efter Gunner Madsens død har
styregruppen opfordret mig til
at træde ind i styregruppen,
og det har jeg sagt ja til.
   Jeg har været medlem af
FSR siden stiftelsen, og i som-
mer havde jeg fornøjelsen af
at være leder af den rotarylejr
for unge rumænere, som blev
afholdt på Gerlev Idrætshøj-
skole. I øvrigt i nært sam-
arbejde med Gunner Madsen.
Jeg er 69 år, statsautoriseret
revisor og medlem af Slagelse-
Antvorskov Rotaryklub, hvor
også Gunner Madsen var
medlem.

  Slagelse-Antvorskov Rotary-
klub og FSR har sammen
gennemført f lere hjælpe-
projekter i Rumænien, og
behovet for at fortsætte dette
arbejde synes oplagt.
   Jeg har endnu ikke besøgt
Rumænien, men vil snart gøre
det, så jeg selv kan danne mig
et indtryk af forholdene og
hvor og hvordan, vi bedst kan
yde støtte.

Jørgen Günther Schmidt
Klostergade 16, Slagelse

E f ter lysn ing men hvert møde er udbytte-
rigt.
   Der er faste punkter ved
hvert møde. Aase fortæller om
vores økonomi. Er der nyt fra
Rumænien, bliver det diskute-
ret. Nye projekter drøftes, og
selvfølgelig er der også tid til
lidt hyggesnak.
   Har vi ikke en komplet styre-
gruppe, er det en katastrofe.
Der er mange fattige menne-
s ker, der er dybt afhængig af
vores hjælp og stoler på os.
Ring eller skriv til en i styre-
gruppen . Tak for din velvilje.

Erling Klingberg Jensen

 
Har du lyst til at deltage i sty-
regruppens arbejde?
   Vi har brug for dig. Mødefre-
kvensen er ikke særlig høj,

Nye indtryk fra Rumænien
af Aase Krüth Nielsen

Den 4. sept. satte Anni og Erik
Krag igen næsen mod Rumæ-
nien sammen med Jørgen og
mig. Denne gang havde vi
valgt at flyve med Cimber Air
til Bukarest. Dette selskab kan
forresten varmt anbefales.
   Vi begav os mod Dubova i ro
og mag i den lejede bil. Første
overnatning var lidt syd for
Pitesti.

   Onsdag eftermiddag nåede
vi til Orsova. Vi fandt Lucian
hjemme og fik aftalt besøg på
hospitalet.
   Lucian forbød os at køre til
Eibenthal og Baia Noua i vores
lejede bil. Det ville aldrig gå
godt. I stedet ville han sende
sin chauffør Gaby, så han kun-
ne sørge for at vi kom sikkert
frem og tilbage.
   Vi havde planlagt at besøge
4 familier. Hvert sted blev vi
beværtet med varm mad. Ga-
by ventede tålmodigt, inden

„Vores“ hyggelige hotel

Erik Krag på inspektion

   Indenfor ventede en overra-
skelse af format - de nyreno-
verede operationsstuer.  Vi tro-
ede næppe vore egne øjne.
Nye fliser fra gulv til loft,  nye
fliser på gulvene og nye vin-
duer og døre. Kun briksen var

   Da vi besøgte hospitalet kun-
ne vi se, at saven fra Lions,
Suså, blev brugt flittigt. Lucian
fortalte da også, at den virke-
de upåklageligt.

Sidste detaljer inden afgang
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han sidst på eftermiddagen
igen kunne sætte kursen mod
Dubova.

Ny i styregruppen


