Indtryk fra Rumænien
Min kone Hanne og jeg var med på den tur til Rumænien,
som Aase havde arrangeret i sidste måned.
Efter sådan en tur kommer man hjem med mange nye indtryk
og følelser.
Der er fortsat nød og fattigdom og et enormt rod de fleste
steder, men også tydelige tegn på fremgang. Man ser det på
hospitalet, i børnehaven og i skolen. De store veje er blevet
bedre, og der er gang i renovering af kulturminderne ved
hjælp af midler fra EU. Og så synes jeg, at vi – på trods af de
mange økonomiske stramninger - mødte en optimistisk
holdning til fremtiden. Især i Severin, hvor der er godt gang i
byfornyelsen.
I vores landsbyer var den største ændring, at Baia Noua bærer
præg af, at den er ved at blive affolket. Der er mange tomme
huse nu, og det synes jeg er godt, for der er ikke nogen
fremtid for beboerne dér. Helhedsindtrykket af vores landsbyer
forekom lysere og mindre sørgeligt, end da jeg var der for 4
år siden. Men det skyldes måske det gode vejr på vores tur.
Der var solskin og omkring 30 grader hver dag.
Det gjorde et stort indtryk at møde vores rumænske familier.
Selv om vi ikke kunne tale sammen, kunne vi tydeligt mærke,
at de var meget glade for at få besøg af os – og glæden var
gensidig - vi kom næsten rigtigt i familie med hinanden.
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Og så boede vi godt, spiste godt og havde det fornøjeligt
sammen os 15 i gruppen.
Sådan en tur kan jeg godt anbefale andre medlemmer og
donatorer i vores forening.
Jørgen Günther Schmidt
formand
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Rapport fra Hobro Rotaryklubs projektudvalg
Udvalgsmedlemmerne består hovedsagelig af klubmedlemmer, som er ovre deres første ungdom og nu er begyndt
på den anden.
Igennem ca. et år har forskellige medlemmer af udvalget
samlet brugte men brugelige sygehus effekter sammen i det
store rum, som Poul-Anker Johansen og PAJO-Bolte har stillet
til rådighed for os.
Men vi har også fået megen
hjælp fra andre i Hobro.
Således donerede ELCOLD
i Hørby 2 splinternye kummefrysere.
En, som kan nedfryse til – 45°
til sygehusets laboratorium,
samt en mere almindelig
kummefryser til sygehusets
nyrenoverede køkken.
Desuden fandt Jens Nielsen
fra ELCOLD hos en af sine
samarbejdspartnere en brugt
industrivaskemaskine.
NOPA i Hobro sørgede for
60 kg vaskepulver til maskinen. Så har de da noget at
begynde med.
DANTOY leverede 2 paller
legetøj.
XL i Hobro kom med 40 sparepærer til lamperne til patientbordene. som vi havde
hentet på Aalborg Sygehus
Syd.
Østergaards Farvehandel
leverede 2 paller med forskellige malinger.
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På Regionsvaskeriet i Aalborg havde vi hentet 2-3 tons hospitalslinned.
Sidst men ikke mindst, havde vi hentet sygehusapparatur
på Hobro Sygehus samt på Region Midt’s lager for brugt udstyr
i Viborg.
De praktiserende læger i
Biesgade og Adelgade bidrog
med udfaset med brugeligt
udstyr til hjerte og lungeundersøgelser.
Meget af ovenstående havde dog ikke været muligt at
opbevare, hvis ikke PAJO –
Bolte havde lånt os det store
lokale på Lupinvej.
Desuden har vi ofte kunnet låne samme firmas lastvogn til
afhentning af effekterne.
Vi havde efterhånden samlet så meget grej, at udvalget
fandt, at det ville være det mest hensigtsmæssige endnu engang at lade en større rumænsk lastvogn fragte det hele til
Orsova sygehus.
Som man vil erindre sendte vi i foråret en lignende lastbil
fra Djursland til Orsova med senge som Lions havde overladt
os.
Der er en del imellem godset, som sygehuset allerede tidligere er blevet forsynet med men, som sygehusets Cheflæge
Lucian Vadastreanu har lovet at videregive til andre betrængte
sygehuse i omegnen af Orsova
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Efter at udvalgets medlemmer gennem længere tid havde repareret en del af grejet
(lamper og sengeborde) og
klargjort flytningen, kom så i
går den store dag, hvor den
13,5 m lange overdækkede
lastbil fra Rumænien ankom.
Forinden havde medlemmer af udvalget lavet en prøveopstillig i lagerlokalet, som
er 14 m. langt.
Det viste sig at være en
meget fin ide, da det afkortede selve indladningen til kun
at vare 6-7 timer.
Ved sidste afsendelse fra
Hobro tog pakkeseancen ca.
2 dage, hvor vi endda havde
mindre gods med.
En stor fordel var desuden PAJO-Boltes læsserampe så, at
vi kunne køre lige om bord.

Vi startede med selve pakningen kl. 09.30 med at lave en
rampe over dørtærskelen til oplagsrummet.
Lastbilen ankom endda lidt
før tid og var da bakket til læsserampen.
Så viste logistikken, som to
af holdet var mestre for, sin
værdi. Ting og sager kom om
bord i en lind strøm, men skulle pakkes skånsomt. Stuvningsmester Vøgg kravlede på
forunderlig måde rundt mellem effekterne og sørgede for
at et hvert lille hul elle sprække
blev udnyttet. Hans Jørgen
langede til, mens de to sidste
Steen og Svend havde rollerne som forsyner 1 og 2.
NP var fuldtidsbeskæftiget
som journalfører (skriverkarl)
og fotograf samt leverandør
af konnossement. Meget professionelt.
Da alt var inde, havde vi lidt besvær med at lukke dørene på
grund af et sengeben. Alt blev imidlertid ordnet.

Det hele blev i går stort set klaret af 5 mand. Chaufføren
skulle sove, da han var alene om jobbet med at køre. Han
havde en kammerat med for selskabs skyld. Poul – Anker
havde sørget for morgenkaffe med rundstykker og havde
derudover arrangeret, at vi kunne blive bespist i kantinen mod
et mindre vederlag, som madkassen betalte.
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Tur til Rumænien den 14/9-11 til den 21/9-11
Den 14/9 var vi 15 personer, som havde valgt at ville med til
Rumænien. Vi havde et fælles møde inden, som gik rigtigt
godt. Vi så ud til at falde godt i hak med hinanden. Vi hørte
lidt om, hvad vi kunne forvente, og hvad vi nok ikke skulle
forvente. Men set i bagspejlet manglede der ikke noget,
efter min mening i hvert fald.
Dagen kom hvor vi
endelig skulle mødes
i Kastrup lufthavn,
kun 1 person kom
senere end aftalt, og
det må jeg jo indrømme var undertegnede.
Efter ca 3 timers
flyvning og 1 times
mellemlanding landede vi i Sibiu lufthavn, snart kom vores mini-bus med chauffør, og nu startede en lang køretur ad snoede veje og op og
ned ad bakker. Vi kørte ca 5 timer, før vi nåede vores pension,
på trods af at klokken var blevet 22.30 ventede der dejlig
varm mad på os. Vi var alle sultne og trætte, så maden smagte
pragtfuldt, og vi gik direkte i seng, da vi havde spist.

Klokken 15.00 kunne dørene lukkes forsvarligt og bilen
kunne afgå med kurs mod
Orsova, hvor den ankommer
den 13. september 2011 kl.
07.00

Med venlig hilsen
Svend Ovesen

Så går det hjemad

Vores mini-bus
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Dag 2: Vi bor på en pæn pension med den smukkeste udsigt
ud over Donau floden med bjerge i baggrunden, det er en
fryd for øjet.
Efter morgenmaden kørte vi ind til byen Baile Herculane,
som er opkaldt efter Herkules. Vi så nogle varme kilder, som
folk bader i, fordi de mener, der er heldbredende vand i. Vi så
en meget stor statue af Herkules og besøgte en katolsk kirke.
Vi spiste vores frokost på Hotel Ferdinand. Derefter kørte
vi til Orsova og besøgte det smukkeste Nonne-kloster. Jeg
havde gåsehud i den tid, vi var der. Jeg fornemmede den ro
og fred, som hører til på sådan et sted. Stedet hedder Sct
Ana kloster, og det var en meget betagende oplevelse at være
der og også at tænde lys for vores kære afdøde eller nulevende.

Dag 3: I dag kørte vi fra pensionen kl 10.00 til byen Dubova,
hvor vi besøgte skolen. Vi blev mødt af Marian, som er et
vigtigt bindeled mellem Danmark og Rumænien. Marians mor
Carolina fik vi også hilst på, en meget sød og engageret kvinde.
Vi blev trakteret på bedste vis med kaffe/te, vand/sodavand
og snacks og dejlige smil. Så gik turen til skoleklasserne. Alle
børnene stod og ventede med blomster til os. Det var et
meget følsomt øjeblik, og jeg kneb en lille tåre, og det var
der vist flere andre, der gjorde. Det var en meget dejlig
oplevelse, og jeg er meget taknemmelig, fordi jeg var med.
Vi fik et par sange med på vejen, det var sørme nogle søde
børn.

Lækker anretning
på
Hotel Ferdinand

Renoveringen er startet,
her den
gamle teaterbygning

Sct. Ana Kloster
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Så var vi ude og handle i lokale butikker, til værts-familier i
Dubova, som vi besøgte om eftermiddagen. Dette var også
meget følelsesladet. Det er jo meget fattige mennesker, vi
besøger og at se deres glæde over at modtage det, vi har
med til dem er fantastisk, og at møde deres gæstfrihed maner
til eftertanke. Jeg var så heldig at få lov til at komme med ind
hos Aase og Jørgens familie. Fruen i huset hedder Maria. Hun
er en meget venlig kvinde og yderst gæstfri. Vi fik masser af
kram og kind-kys. Jeg må indrømme, jeg nød det. Jeg oplevede på gaden, at en fremmed ung kvinde kom hen og gav
mig hånden og gav mig kind-kys. Da jeg åbnede min hånd,
var der et fint armbånd, whauu det var vildt dejligt.
På vej tilbage til pensionen så vi kongen Decebal, hugget
ind i en stor klippe. Det var virkelig godt lavet. Vi havde en
hyggelig aften med god mad og masser af snak og grin.
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Dag 5: Vi startede kl 8.00 med morgenmad og kørte derefter
i en rumænsk ortodoks kirke i Dobova, Det var den nydelige
præst Alin, som holdte messen..
Maria og Jørgen

Alin og Nina
Det syder af fusel.....
Så brændes der tuica,
blommebrændevin

Dubova Kirke

Om eftermiddagen var vi ude og sejle på Donau floden, det
var en meget smuk sejltur.

Så stævner vi ud

Dag 4: Tur op i bjergene til Eibental og Baia Noua. Præsten
Alin var med, og der blev overrakt pengegaver til ca. 20
familier.
Kl 17.00 i aften kommer 15 personer fra familierne og spiser
sammen med os på vores pension. Det blev en dejlig aften,
og vi gik mætte og trætte i seng..

Så festes der
Rex Decebalus
(kong Decebal)
Mraconia kloster
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Dag 6: Kl 10.00 kører vi til Orsova for at se hospitalet, hvor
Lucian arbejder. Han er direktør og røngtenlæge. Det var
imponerende at se, at det nytter at hjælpe. Der var nydeligt i
den afdeling, hvor Danmark har doneret materialer og maling.
Derefter kørte vi til en børnehave. Der var hyggeligt, og
børnene blev glade for det legetøj, vi havde med til dem.

Dag 7: I dag skal vi lege turister i Drobeta-Turnu Severin. Undervejs besøger vi Museet under Jernporten. Vi var bl.a. nede
i turbinehallen.
Desværre for os er man i fuld gang med at renovere i byen,
så det store museum og teatret var lukkede. Vi fik dog lov til
at komme ind i museumshaven, hvor man kan se rester af
den bro, der blev bygget over Donau, mens kejser Trajan
herskede.
Vi så også et meget smukt springvand. Det var hele tiden i
bevægelse

Orsova Hospital

Springvandet

Børnehave nr. 1 i Orsova

Så var det tid til frokost på en pæn restaurent med vandfald
på væggen, tid på egen hånd og shoppetur i Penny market.
Til aftensmad fik vi besøg af Lucian og hans kone Mariana.

Hotel Meredian,
Orsova
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Teaterbygningen under
renovering.

Vi troede nok ikke vore egne øjne. Malerne udførte deres
arbejde ophængt i snore. De svingede lidt fra side til side,
mens de forsøgte at ramme væggen med deres pensler.
Her er vist ikke noget arbejdstilsyn. Hvad mon deres danske
kolleger ville sige?
14

Billeder fra festen lørdag aften

Blomstersælger

Denne dame stod og solgte blomster. Vi så ikke, hvor mange
buketter hun havde at sælge, men vi så en ung mand betale
for en, som han gav hende tilbage, så hun kunne sælge den
igen.
Dag 8: Tidlig morgenmad og afsted til Sibiu lufthavn. Det var
lidt vemodigt at sige farvel til personalet på pensionen. De
har virkelig gjort et stort stykke arbejde og forkælet os.
Vi Landede i Kastrup lufthavn kl. 19.15, og det var da lidt
trist at skulle sige farvel til mine medrejsende, men vi ses
snart igen til hyggesnak om turen.
For mig har denne rejse været meget dejlig og også lærerig.
Det er tankevækkende at mennesker, som ejer så lidt besidder
så stor hjertevarme og omsorg for andre. Min respekt for
dem.
Oplevet og fortalt af Nina Elise Larsen.

Dubova skole
Marian står bag sin mor,
Carolina
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Lidt blandede indtryk fra turen

Støt vore annoncører, de støtter os

Boligblok i Orsova

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

Dubova, udsigt
til bjerge og Donau

Dianalund - Jernløse
Kalundborg
Skælskør - Skævinge
Slagelse -Suså

To betuttede piger,
Dubova skole

Rotary Danmark

Intensiv afd.
Orsova hospital
P. Poulsen Shipping

Den stue trænger
til en kærlig hånd
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Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14. st
DK-4100 Ringsted
Tlf. 57611801
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Pension Steaua Dunarii

Styregruppe:
Jørgen Günther Schmidt, formand
Klostergade 16, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 52 50 16
Mail: formand@fsr2003.dk

Udsigt til vore værelser

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

og udsigten fra
vore værelser.

Der var desværre nogen, der var hurtigere end os, så
næste Årsmøde bliver ikke den 2. lørdag i marts, men

lørdag den 3. marts 2012 kl. 14.00
Det bliver igen på biblioteket i Slagelse.
Husk at notere datoen
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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
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