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Kontingent og donorbidrag er steget

Tolkehjælp

På årsmødet den 7. marts 2009 blev det besluttet at sætte
kontingentet op med 50 kroner årligt fra næste år og sætte
donorbidraget op med 15 kroner månedligt fra 1. april 2009.

Novacescu Mirela yder tolkehjælp og oversættelse af breve for både
rumænere og danskere. Se mere herom på FSR‘s hjemmeside.

Baggrunden for disse forhøjelser er et ønske om, at
foreningens daglige drift og donorvirksomheden skal hvile i
sig selv, således at bestyrelsen kun behøver at søge om
gavebidrag til andre opgaver i Rumænien.
Hidtil har det været således, at de penge, der blev indbetalt til
en adopteret familie, gik ubeskåret til familien. Juleturen,
kørselsgodtgørelser i Rumænien, nødpuljen, bankgebyrer og
foreningens øvrige driftsudgifter skulle dækkes af kontingentindtægterne og annonceindtægterne. Det hænger
imidlertid ikke sammen. Der er på disse poster et underskud
i 2008 på ca. 25.000 kroner, som bliver dækket af gavebidrag.

___________________________________________________________
Tak til Bjarne Jensens fond
for støtte på 25.000 kroner til vores juletur.

Tak til Lions Club Suså
for 10.000 kroner til Orsova hospital.

Og sidst, men ikke mindst
tak til alle jer trofaste bidragsydere, som er med til at holde
vores forening i gang.

De 25.000 kroner forventer vi fremover dækket af de nævnte
forhøjelser.
Det betyder, at selv om donorbidraget sættes op, får de
rumænske familier fortsat det samme beløb udbetalt, som
de hidtil har fået, og de gavebidrag, vi modtager, kan vi nu
bruge til hjælp til hospital og skoler mm.
Foreningens indtægtsside er selvfølgelig også afhængig af
antallet af medlemmer i foreningen. Jeg vil derfor gerne
opfordre alle til at hjælpe med at tegne nye medlemmer. Det
kan ske ved en henvendelse til Aase med navn, adresse,
telefonnummer og evt. e-mailadresse. Aases adresse mm.
fremgår af dette blads bagside og kontingentet er fremover
150 kroner for enkeltpersoner og 200 kroner for familier.
Jeg ønsker alle foreningens medlemmer et glædeligt forår.
Jørgen Günther Schmidt
formand
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Støt vore annoncører, de støtter os

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

Jørgen Nielsen i
færd med at
gøre klar til
at vise
regnskab
og
billeder

P. Poulsen Shipping

Stor, stor tak til Laila Neermann

Dianalund - Jernløse
Kalundborg
Skælskør - Skævinge
Slagelse -Suså
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Rotary Danmark

På årsmødet sidste år stillede
Laila Neermann forslag om at
flytte årsmødet til gratis lokaler i Slagelse. Valget faldt på
biblioteket.
Det viste sig at være et godt
valg. Lyse og venlige lokaler
og dertil et godt køkken.
Laila havde desuden tilbudt
at sørge for kaffe/te samt
hjemmebag.
Man kan vist roligt sige, at
Lailas kager mm. oversteg
alles forventninger - her var
nærmest tale om et sønderjysk kaffebord.

Der var så meget lækkert,
at alle i bare iver glemte at
tage billeder af bordet.
Laila sponsorerede dagens
traktement, betalingen gik
ubeskåret i FSR‘s kasse.
I alt blev der omsat for
1.384,00 kr.
Den gode nyhed er så, at
Laila har tilbudt at gentage
succeen til næste årsmøde.
Så sandelig endnu en god
grund til at møde op.
Også en stor tak til Lailas
mand, Ulrik, for opstilling af
borde og stole mm.
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Som nyvalgt medlem af styregruppen vil jeg ganske kort
præsentere mig selv.
Jeg er 57 år, gift med Rita
og vi har fire børn. De tre børn
er født og opvokset på vores
landejendom i Kirkerup. Vores
fjerde barn er en pige, der er
flygtning fra Kosovo, og som
først er kommet hos os som
17 årig, men som i dag er fuldt
medlem af familien og bliver
betragtet som en søster af
vores tre andre børn. Alle børnene har det godt med gode
jobs og deres egne små familier.
Jeg driver en mellemstor
murervirksomhed i Slagelse

og Rita er lærer på Marievangskolen i samme by.
Interessen for at hjælpe
andre mennesker har altid
været der, men den er selvfølgelig blevet udbygget i de år,
hvor vi har haft vores pige fra
Kosovo.
Jeg er medlem af Slagelse
Antvorskov Rotaryklub og
har herigennem fået et godt
kendskab til forholdene i Rumænien. I 2007 var jeg med
til arrangere sommerlejr for
en gruppe unge rumænske
børn.

Lars Brincker har flere gange vikarieret på Grønland, efter
han afhændede sin lægepraksis i Slagelse.
Lars tilbød derfor styregruppen at stille sin plads til rådighed,
dersom en anden måtte have lyst til at tage over.
På årsmødet den 7. marts blev Karsten Hjort opfordret til at
træde ind i stedet for Lars.
Tusind tak Lars for de år du har været en del af vores styregruppe - og hjertelig velkommen til Karsten.

Venlig hilsen
Karsten Hjort

Lidt nyt fra Marian

Karsten Hjort

Hele beretningen kan læses på vores hjemmeside
eller bestilles hos Aase.
4

Marian er stadig under oplæring i Craiova i forbindelse
med sit nye job, uden adgang til sin computer.
Men her kommer nogle af
de tanker, han har gjort sig i
forbindelse med en eventuel
tur til Rumænien.
Vi skal selv sørge for at
arrangere flyveturen fra København til Timisoara. Her vil
så stå en bus klar til at transportere os videre.
Lige uden for Dubova er der
kommet et par nye pensioner. Der skal vi indlogeres.
Marian foreslår, at vi så er

sammen med vore rumænske familier i 2 dage.
Vi skal selvfølgelig se andet
end Dubova, Eibenthal og Baia
Noua.
Det kan f.eks. være besøg i
Severin, Baile Herculane og
Orsova. Naturligvis indgår en
sejltur på Donau også i planerne.
Marian regner med 20-25
deltagere. Prisen kan han først
oplyse, når der er interesserede nok.
Er det noget for dig, så kontakt styregruppen.
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