
FORENINGEN TIL STØTTE FOR RUMÆNIEN – AF
2003

Referat af årsmøde lørdag 8. marts 2008 på
restaurant Karsberg

Formanden Erling Klingberg Jensen bød velkommen, og vi
sang: Det er i dag et vejr…

Formanden aflagde derefter vedhæftede beretning.

Kassereren Aase Krüth Nielsen gennemgik regnskabet for
2007 og berettede om donorsituationen. Der er pt. 180
medlemmer og heraf  71 donorer.

Jørgen Nielsen viste billeder fra årets tur til Rumænien med
julegaver. Juleturen er beskrevet i Nyhedsbrev nr. 15.

Jørgen Günther Schmidt motiverede og gennemgik de nye
vedtægter, der blev godkendt.

Derefter fortalte han om rotarys arbejde i Orsova/Dubova
området og om rotarys sommerlejr 2007 for 18 rumænske
børn.

Resten af årsmødet fulgte de nye vedtægters punkt 4 til 8.

Erling Klingberg Jensen og Sharon Hansen ønskede at udtræde
af styregruppen. Som nye medlemmer af styregruppen valgtes
Anni Krag og Michael Tønning. Som suppleanter valgtes Tina
Stub og Erling Klingberg Jensen.

Som revisor valgtes Bente Kubert.

Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kroner for
enkeltpersoner og 150 kroner for ægtepar.
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Nyhedsbrev nr. 16
marts 2008



Der var indkommet forslag fra Laila Neermann om fremover
at henlægge årsmødet til kommunale lokaler. Slagelse
Kommune har velegnede mødelokaler i biblioteket. De vil blive
benyttet næste år.

Piovine havde doneret 12 flasker rumænsk vin, der blev solgt
for 50 kroner pr. flaske. Aase og Jørgen viste billeder og
fortalte om deres ture til Rumænien.

Jørgen Günther Schmidt
referent

Erling aflægger beretning

Hele Erlings beretning kan læses på hjemmesiden. Her finder
man også regnskabet for 2007.
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Jeg hedder Michael Tønning, er årgang 1955 og bor på Nordvej
5 i Slagelse sammen med min ægteviv Karin. Jeg beskæftiger
mig selv i min virksomhed, som laver smede- og mekanisk
arbejde. Endvidere har jeg en lille butik med dykkerudstyr.
Karin arbejder med at holde styr på beboerkontoret på
Antvorskov Plejecenter.

Karin og jeg besøgte gennem nogle dage Dubova i Rumænien
for ca. fire år siden. Vi boede hos skolelederen Mihai Ghiorghita
og hans familie, og vi fik på adskillige køreture set den nær-
meste omegn med Marian som en rigtig god guide og fortæller,
så vi fik lidt bedre indblik i vilkårene for Rumæniens befolkning.

Jeg håber, at jeg sammen med de andre fra styregruppen,
kan være til gavn med at støtte rumænerne i Dubovaområdet.

Mit navn er Anni Krag, og jeg er gift med Erik Krag. Vi bor på
Åsø Mosevej 5, 4171 Glumsø, et mindre landbrug,  hvor
jorden er bortforpagtet. Vi har 2 børnebørn, som jeg passer
indimellem.

Min mand har været graver ved Vetterslev kirke, hvor vi har
lært Aase og Jørgen at kende og fået kendskab til det store
hjælpearbejde, som FSR udøver i Rumænien. Vi har ligeledes
været i Rumænien sammen med Aase og Jørgen og set,
hvor stort behov der er for hjælp.

Jeg har været ansat ved Suså kommune i 41 år og er nu
gået på pension. Min store interesse er lokalhistorie. Jeg er
frivillig medhjælp en gang om ugen på Lokalhistorisk Arkiv i
Næstved, hvor jeg hjælper til med registrering og sortering af
indleverede arkivalier.

Hvem er jeg ——

Og hvem er jeg?
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Michael Tønning



P. Poulsen Shipping
Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk

Støt vore annoncører, de støtter os

Rienta Vine Slagelse Aps.

P i o v i n e

Rotary Danmark

Dianalund - Jernløse
Kalundborg

Skælskør - Skævinge
Slagelse -Suså

Glædelig påske
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Tak

Sharon Hansen og Erling Klingberg Jensen takkede af og forlod
styregruppen på årsmødet den 8. marts.

Da Erling trådte til efter Gunner Madsens pludselige død i juli
2007, gjorde han fra dag ét klart, at han ville række en
hjælpende hånd indtil årsmødet. Erling er stadig FSR‘s
webmaster, et job han mestrer med stor dygtighed. Vores
hjemmeside er altid opdateret.

Sharons hjerte brænder varmt for Rumænien. At FSR blev
stiftet den 15. november 2003 skyldes Sharon. Vi skylder
hende stor tak for det initiativ, hun tog i sensommeren 2003.

Derfor skal lyde en stor tak til Sharon og Erling for deres
utrættelige arbejde for FSR, vore rumænske venner og
projekter.

Aase Krüth Nielsen

af foredrag og andre arrangementer.

Min mand er medlem af Lions club Suså, hvor jeg deltager i
mange arrangementer. Min mand er formand for Suså
Egnshistoriske Forening, hvor jeg deltager i tilrettelæggelse

Årsmødet
den 8.
marts
2008

Anni Krag
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Styregruppe:

Jørgen Günther Schmidt
Klostergade 16, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 52 50 16
Mail: joergen.g.schmidt@gmail.com

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: 58 53 04 15
Mail: doklars@dadlnet.dk

Michael Tønning
Nordvej 5, 4200 Slagelse.
Telefon:58 53 07 77
Mail: michael@tonning.net

Anni Krag
Åsø Mosevej 5, 4171 Glumsø.
Telefon: 57 64 62 97
Mail: kraganni@tiscali.dk

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

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.
Tlf.:  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
kr. 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 skrive fuldstændig
navn og adresse på både modta-
ger og afsender.
   Mit honorar for oversættelser
vedlægges brevene til Aase Han-
___________________________________________________________

Flere modtages gerne på

aase.kryth@vetterslev.dk

Tak for tilsendte mail-adresser

___________________________________________________

Det er først muligt at samle den nye styregruppe den 31.
marts, hvor vigtigste punkt på dagsordenen vil være kon-
stituering af styregruppen. Hjemmesiden vil informere om
fordelingen af posterne.

www.fsr2003.dk
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