Styregruppe:
Jørgen Günther Schmidt, formand
Klostergade 16, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 52 50 16
Mail: formand@fsr2003.dk
Aase Krüth Nielsen, kasserer
Næstvedvej 393, 4100 Ringsted.
Telefon: 57 61 54 05
Mail: kasserer@fsr2003.dk
Bank: Danske Bank reg.nr. 3511 konto 10025583
Girokonto: 1-002-5583
CVR-nr. 32137873
Michael Tønning, sekretær
Nordvej 5, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 53 07 77
Mail: sekretaer@fsr2003.dk
Karsten Hjort
Kirkerupvej 65, Kirkerup
4200 Slagelse
Telefon 57 84 93 47
Mail: kh@fsr2003.dk
Anni Krag
Mejsevej 12, 4171 Glumsø.
Telefon: 57 64 62 97
Mail: ak@fsr2003.dk

Hjemmeside: www.fsr2003.dk
REDAKTØR

NYHEDSBREVE:

AASE KRÜTH NIELSEN

Nyhedsbrev nr. 29
juni 2011

Formanden har ordet

Støt vore annoncører, de støtter os

Siden sidst
Siden årsmødet har vi haft den glæde at modtage ca. 5.000
stykker nyt, frasorteret pigetøj fra QueenZ i Haslev som en
gave til vores hjælpearbejde i Rumænien. Tøjet vil nu blive
gennemgået, sorteret og pakket i mindre kartonner. Vi vil
tage så meget som muligt af tøjet med på julepakketuren
og fordele det i samråd med vores gode kontaktpersoner
Lucian og Marian til hospital, skoler, børnehaver og vores
rumænske familier.
Vi har efterhånden så meget, vi gerne vil have med på julepakketuren, at vi overvejer, om vi kan udvide turen og sende
2 kassevogne af sted i stedet for 1. Ægteparret Ruth og
Vagn Jensen vil gerne køre den ekstra vogn, og vi vil søge
støtte fra tipsmidler og vores sædvanlige sponsorer til de
ekstra udgifter. Vi får se, om det lykkes. Men det ville nu
være rart at kunne tage noget mere med. Ellers har vi selvfølgelig altid den mulighed at sende det vigtigste med Top
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Rotary Danmark

Vi har også haft den glæde, at modtage flere gavebeløb fra
vores medlemmer. Det sætter os i stand til bedre at udføre
det hjælpearbejde, vi gerne vil. Mange tak til giverne.
Lise Nielsen opfordrer i dette nyhedsbrev andre medlemmer
til også at give et beløb. Vi vil være taknemmelige for ethvert
gavebeløb og også for ethvert nyt medlem. Så kender du
én, der kunne tænkes at ville støtte os med et medlemskab,
må du endelig henvende dig til Aase eller mig.
Styregruppen og jeg ønsker jer alle en god sommer.
Jørgen Günther Schmidt
formand
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P. Poulsen Shipping

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14. st
DK-4100 Ringsted
Tlf. 57611801
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De flittige fingre har mistet et af sine trofaste medlemmer.
Den 8. maj tabte Minna Pedersen kampen til kræften. Den
sidste tid blev Minna plejet på Hospicegården Filadelfia i
Dianalund.
Minna var optimistisk til det sidste. Hun var overbevist
om, at det gik i den rigtige retning, at hun nok skulle komme
hjem igen. Minna blev bisat den 11. maj fra Fuglebjerg
kirke.
Minna vil blive savnet i vores strikkegruppe, og vore
tanker går til hendes familie.
Æret være Minna‘s minde.

Billeder fra årsmødet den 12. marts
Vi havde desværre nogle tekniske problemer med vores
billedmateriale i sidste Nyhedsbrev. De er løst, så her kan vi
genopfriske mødet:

Formanden byder
velkommen til
årsmødet 2011

De flittige fingre, Aase

Lægerne i Langes Gård Mühlbrandt, Laugesen, Müller og Obel har doneret dette undersøgelsesleje til hospitalet
i Orsova. FSR har sørget for at få det til Hobro, hvorefter
Hobro Rotary Klub klarer den videre forsendelse.

Den rumænske
ambassadør i
Danmark,
Alexandru Victor
Micula

Undersøgelsesleje

Klar til forsendelse

Det hænger nu
altså sådan
sammen...

Michael Tønning
14
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Laila‘s fristelser

Formanden havde lånt bil af Michael Tønning, vores sekretær,
for at klare transporten.
Det blev til 14 store kasser, der nu befinder sig i Vetterslev.
Den følgende tid skal bl.a. bruges til at gennemgå, sortere og
pakke tøjet i banankasser.
Mon ikke De flittige fingre er til at lokke til en håndsrækning
med reparationerne - jeg tror det.
Claus Biehl lovede os tøj igen til november. Fremover er
det hans tanke, at vi skal afhente tøj sidst i maj og sidst i november.
Jeg er overbevist om, at tøjet vil tænde julelys i øjnene på
de rumænske børn og deres forældre.
Aase

Garn søges, også gerne rester
Så er kaffebordet åbnet

Hvis der er nogen, der ligger inde med garn, de ikke selv får
brug for, vil De flittige fingre meget gerne overtage det.
Jeg kan kontaktes enten pr. mail eller telefon.
Aase

Tur til Rumænien
Vi har fået 2 ledige pladser på turen til Rumænien den 14. til
21. september 2011.
Grundet alvorlig sygdom har et af de tilmeldte par desværre
været nødt til at opgive at rejse med.
Det betyder, at 2 andre får muligheden for at komme med på
vores tur.
Den/de, der kommer først med sin tilmelding til undertegnede,
kommer med.

Dejligt med så stor interesse for årsmødet
4
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Nyt tøj fra QueenZ i Haslev
Claus Biehl fra firmaet Queenz i Haslev bryder sig ikke om
bare at smide ting ud - slet ikke nyt og godt tøj.
Han kontaktede derfor vores formand for at høre, om vi
ville være interesseret i at modtage pigetøj str. 6 til 16 år.
Tøjet er af forskellig karakter: noget er bare ikke blevet
solgt, andet kan have en lille plet eller gået lidt op i en søm,
og endelig kan noget være kassabelt.
Foreningen er selvfølgelig interesseret, så Jørgen G og jeg
kørte til Haslev en eftermiddag for at se på tøjet. Vi gjorde
godt nok store øjne, da vi fik at vide, at det i denne omgang
kunne dreje sig om op til ca. 5.000 stk. tøj.
Aftalen med Claus Biehl blev, at vi skulle hente tøjet den
30. maj kl. 13.00.

Er det mon de
rumænske
familier, der
drøftes hen over
bordet?

Formanden samler
kasser,

kassereren pakker
tøj, og webmaster fotograferer
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Fra venstre: Jørgen Nielsen (webmaster), Michael Tønning
(sekretær), Aase Krüth Nielsen (kasserer), Jørgen Günther Schmidt
(formand), ambassadør Alexandru Victor Micula og Karsten Hjort
(bestyrelsesmedlem). Vi kunne ikke lige finde Anni Krag (bestyrelsesmedlem), så hun nåede desværre ikke at komme med på billedet
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En tanke, opstået efter årsmødet
Igen i år viste regnskabet et underskud, og igen har vi „spist“
af foreningens egenkapital. Jeg kan jo se, at pengene er gået
til et godt formål - nemlig vore betrængte venner i Rumænien.
Både de mange familier og hospitalet er blevet hjulpet.
Pengene er ikke, som mange andre steder, brugt til administration eller unødige udgifter.
I lang tid efter årsmødet tænkte jeg på, hvad man kan
gøre for at oparbejde lidt kapital, så foreningen har lidt at
gøre godt med i en nødsituation.
Det har kværnet rundt i hovedet på mig, når jeg har ligget
søvnløs om natten, og jeg er kommet frem til følgende
forslag:
Hvis alle medlemmer giver 100,00 eller 200,00 kr. til vores
forening, så er sidste års underskud dækket ind, og der vil
endda være lidt til kistebunden.
Jeg var med i Rumænien sidste år og skal også med til september. Jeg har med egne øjne set, at FSR virkelig gør en
forskel.
Jeg håber, at I vil støtte mit forslag.

Nu er det
bare med
at få
læsset af

Der er godt nok
lang vej endnu

Lise Nielsen, donator nr. 74
Vi kan godt
holde
varmen

Endelig færdig

En del af de mange effekter, der blev solgt på auktionen
6
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Billeder fra Orsova hospital

Tak til Lions Club Suså

Ved sit besøg i Danmark i april måned medbragte dr. Lucian
billeder, der viser det seneste indkøb af brænde til hospitalet.
Vi skylder Brand af 1848 Fond og Lions Club Suså en rigtig
stor tak for deres velvilje.

Igen i år ville vi gerne sende ekstra penge, så Marian kunne
sprede lidt glæde til påske. Vi spurgte derfor Lions Club Suså,
om de kunne hjælpe os med 5.000 kr. til dette formål.
Stor var vor glæde, da vores anmodning blev imødekommet. Marian har efterfølgende sendt billeder af nogle af modtagerne.

Gabende tom
plads

Mon
ikke

Så kommer
der brænde,
både på
forvogn...

sådan en pose
og hænger
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har kunnet
lidt ekstra

være med
til
påskeglæde

at bringe

En stor tak til Lions Club Suså for at gøre det muligt at sprede
lidt ekstra glæde i anledning af påskefesten. Også tak til Marian
for hans store hjælp med at købe ind, pakke og uddele de
ekstra poser og ikke mindst hans evne til at finde netop de
familier, der har allermest brug for en pose varer.
Aase
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