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Årsmøde 2013

bliver
lørdag den 9. marts kl. 14.00

på
Slagelse Centralbibliotek,

Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Salg af vandmeloner, markedet i Orsova

Idé til julegave

Vi har stadig CD‘er til salg. Vi er endda blevet betænkt med
en kasse mere.

Henvendelse til Aase

Bogbindingsudstyret skiftede  hurtigt ejer. Det tilhører nu
Kriminalforsorgen og er placeret i Roskilde Arrest
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Influenzaen har desværre fået tag i vores formand. Han har
derfor ikke kunnet skrive et indlæg til dette Nyhedsbrev.

På Jørgen Günther Schmidts vegne vil jeg rette en stor tak til
alle FSR‘s medlemmer og støtter, til alle der på den ene eller
anden måde har bidraget til, at foreningen igen i år kunne
bringe lidt glæde og håb til nogle familier, der kæmper for at
få hverdagen til at hænge sammen.

En særlig tak til Yvonne og Henrik Ipsen samt Bitten og Steffen
Hemmingsen for lån af kassevognene.

Styregruppen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.

På gensyn til årsmødet den 9. marts 2013 kl. 14.00 på
Slagelse Centralbibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.

Aase Krüth Nielsen

Nyt fra formanden

Sommerhusene i vinterdragt



Ferie med oplevelser og indhold!
Rumænien 25. sept. - 2. okt. 2012

9. august mødtes vi 8 per-
soner  til et før-rejsemøde,
med Aase og Jørgen som det
erfarne omdrejningspunkt,
for en uges ferie til området,
hvor Foreningen til støtte for
Rumænien af 2003 virker,
med donation til familier, sko-
ler/børnehaver, kirke, hospital
m.m.
   Vi fik hilst på hinanden. Hur-
tigt var snakken i gang, og
spørgsmål, forventninger, og
praktiske ting blev afklaret. En
vel tilrettelagt information fik
hver især udleveret på tryk.
En hyggelig og fornøjelig af-
ten, alle glædede sig til at
mødes igen.
   25. sept. på afrejsedagen
mødtes vi i Kastrup Lufthavn
kl. 08.30 for at tjekke ind
samlet, flyafgang kl.10.10
først til Wien, med et kort op-
hold,  ankomst Timisoara luft-
havn, Rumænien kl. 15.45 lo-
kal tid. Jørgen fik hurtig ord-
net papirer til den reserverede
bil, og turen på de ca 230 km.
til pensionen Steaua Dunarii
begyndte.
   Vejret var fint og klart, tu-
ren gik gennem et smukt va-
rieret landskab, og mange
mindre byer. Ved ankomsten

til pensionen lidt ud på aftenen
følte vi os straks velkomne,
fik anvist værelser, hvorefter
der ventede et dejligt, varmt
aftensmåltid.
   2. dag. Efter en god nats
søvn nød vi at vågne op til
den flotte udsigt ud over
Donau, med Serbiens bjerge
på den anden bred.

Solopgang over Donau

   Efter morgenmad kørte vi
til Dubova. Der var aftalt be-
søg hos Poul Helges familie.
Den unge pige Adoriana, der
studerer jura i Bukarest var
hjemme hos forældrene, men
skulle af sted til skolen sam-
me dag for at få et værelse.
Der var ikke nok til alle de
studerende, men de elever,
der boede længst væk, hav-
de første prioritet. Vi blev alle

P. Poulsen Shipping

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

Støt vore annoncører, de støtter os

Rotary Danmark
Suså

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Sverigesgade 10
4690 Haslev
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inviteret ind på snacks og
forskellige drikkevarer. Fa-
deren kom hjem og hilste på
os. Vi fik set gårdhaven, med
blomster og de flotteste vin-
drueklaser på et stort forgre-
net væg- og loftespalier af
vindrueplanter.

   Derefter besøg på den lo-
kale skole for børn til og med
4 kl., i alt 25 børn. Aase (som
børnene straks genkendte)
havde medbragt klistermær-
ker, tyggegummi og skrive-
sager til uddeling, dejligt at se
børnenes glæde.
   Efter en dejlig frokost på
Decebal under en skyggende
parasol og med udsigt over
Donau, besøgte Kate sam-
men med Aase sin familie
Stoicovici, en ældre dame og
hendes handicappede søn. Vi
andre kørte lidt længere frem
i gaden for at gå en tur. Her
traf vi Minodora, moderen i

Poul Helge på
besøg hos
Adoriana

og hendes far

vores familie, som inviterede
os ind. Hun ringede straks  til
sønnen Gabriel om at købe
sodavand,  Trods sprogpro-
blemer er det givende at op-
leve den gæstfrihed, at se og
fornemme de rammer, der er
familiens liv og hverdag.
   Efterfølgende kørte vi ned
til floden Donau, for at se de
to feriehuse, der er  skænket
kommunen af Rotary i Slagel-
se. På hjemturen holdt vi ind
i vejkanten for at se og gå en
tur på kirkegården, som var
beliggende på en stejl skrænt,
igen med den dejlige udsigt til
Donau. På landevejen gik et

Bryllupsoptog
med gudforældrene

forrest

og musikanterne
som bagtrop

Ungt par med
nyfødt datter

Dan kom lige fra arbejde,
han havde hjulpet på

kirkegården

De nåede lige at få
 sønnens pakke,
inden de skulle

ind i kirken
til bryllup
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par køer med klokke og deres
vogter, sikkert på vej hjem til
malkning. Dagen afsluttedes
med aftensmad og hygge i
pensionen.
   3. dag. Det er Jørgens „run-
de“ fødselsdag i dag. Efter
fødselsdagssang og mor-
genbord startede vi mod Ei-
benthal oppe i bjergene.
   Første stop var hos Aase og
Jørgens familie Pospisil. Her
var kun bedstefaderen  hjem-
me, han gik og puslede i sin
meget alsidige køkkenhave,
som han gerne viste frem for
os.
   Derefter besøgte vi Bittens
familie, som Aase havde brev

Kirkegården i Dubova

Jørgen på sin runde dag

og Henrik Ipsen for lån af den
blå kassevogn, til Bitten og
Steffen Hemmingsen for lån
af deres hvide kassevogn. Og
sidst men ikke mindst tak til
Ruth og Vagn for deres ind-
sats og hyggeligt samvær.
Tak til Jørgen, som nu har væ-
ret chauffør på 9 juleture.

Næste år bliver en jubilæ-
umstur - for 10. gang skal vi
ned med julepakker.
  Et vink om henvendelse til
LEGO Charity gav 3 kasser,
hver indeholdende 100 poser
med Legoklodser. Først tænk-
te jeg, det var en skam, de
ikke nåede at komme med.

Stor tak til Kirsten Lund Jen-
sen hos Lego.

   Så begyndte jeg at glæde
mig til at se børnenes øjne,
når vi igen besøger skolen i
september sammen med 6
andre fra FSR. Det er da bed-
re at komme nogle poser Le-
go i sin kuffert frem for at fyl-
de den med tøj. Der er så og-
så bedre plads til at købe no-
get med hjem.
   Der er desuden poser nok
til at dele ud til børnene i lighed
med de julekalendere, vi delte
ud for nogle år siden. Et barn
er jo et barn uanset om fami-
lien har en dansk donator eller
ej.
   Indtil videre står kasserne
trygt og godt hos os.

Aase

Præsten og hans lille hjælper
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med til. Konen Maria var
hjemme. Aase og Jørgen fik
en kæmpestor glædeskram-
mer, alt mens Maria i et væk
snakkede russisk med Aase.
Herefter blev vi alle budt ind,
først gennem vognporten,
og en sidegang, hvor de hø-
stede kartofler var sorteret
op i størrelse, frem til køk-
kenet, hvor brændekomfuret
var i fuld gang. Gryder stod
og kogte (30 grader varmt
udenfor). I køkkenet var to
sovepladser og et lille fjern-
syn, familiens opholdsrum.
Ved siden af var den pæne
stue, det var datterens væ-
relse, når hun kom hjem fra
skolen i Orsova.
   Der blev telefoneret  efter
ægtefællen om at komme
hjem og hilse på. Alle blev vi
trakteret med vindruer i
gårdhaven, hvor familiens
hund og ged også boede, og
vi fik set, hvordan der var
gang i vinproduktionen.
   Turen fortsatte til Baia Noua
længere oppe i bjergene,
hvor Aase igen havde et brev
med fra en donator i Dan-
mark til deres familie. Ingen
var desværre hjemme, så
brevet blev afleveret hos en
nabo. En anden beboer hav-
de spottet Aase, så der var
gang i en samtale via tele-
fonforbindelse til en, der talte

engelsk, fint at spørgsmål kan
afklares på den måde.
   Derefter gik turen op til den
i 2006 lukkede mines triste
forfaldne rester. Underligt at
stå ved mineskakten og tæn-
ke på, at netop her er mange
mænd gennem årene sænket
ned og hentet op, fra et slid-
somt, farefyldt arbejdsliv i de
lange minegange.

Den forladte mine

Mineskakten

get mad, at vi måtte levne.
Først en gang suppe, så en
tyk pandekage med noget
leverfyld i, fulgt af en kvart and
med tilbehør og afsluttende
med et par lækre pandekager.
   Sidste overnatning var igen
bestilt via SMS fra Rumænien
til Pension Werner i Schwarz-
heide 50 km nord for Dres-
den. Her kunne vi få gullasch
eller and, men vi havde alle fire
fået and nok dagen før, så vi
tog en portion gullasch.
   Vi nåede færgen kl. 13.00 i
Rostock, hvor vi nød sidste
fælles måltid på denne tur. Vi
var hjemme igen torsdag kl.

17.00. Tilbage var bare at
tømme bilen for alle retur-
pakkerne og køre ud til Stef-
fen med bilen.
   En stor tak til Queenz for
alt det flotte tøj, til Lions Club
Suså, som gjorde det muligt
at købe et TV til Carolinas
lektiecafé og hjælp til en sav
til hospitalet, til alle, der har
støttet os med penge til mu-
leposerne. Tak til alle donato-
rer for pakker til jeres familier,
for alle modtagne ting og sa-
ger, for alt strikket og syet. I
skal bare vide, at I er med til
at tænde et lille lys i øjnene
på familierne. Tak til Yvonne

Der hentes vand
ved brønden

Mon ikke bryllups-
optoget snart

kommer
 forbi
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   På vej tilbage stod damen,
Aase havde talt med, parat i
vejsiden med en stor portion
blå vindruer til os. Inden vi for-
lod Baia Noua måtte vi lige et
smut ind og handle i den lokale
butik, for at se stedets udvalg.
På turen ned fik Aase en tele-
fonopringning med invitation
fra Carolina og Mihai (tidligere
skoleleder) i Dubova, til kaffe/
te i haven, dejligt i det gode
vejr. Efter frokost på pensio-
nen gik turen til Orsova for at
hæve penge, og se det smuk-
ke højt beliggende Sct. Ana
Kloster.

pitalet var i besiddelse af.
Besøget afsluttedes med en
middag ude i byen, hvor Mari-
ana og Lucian var værter.
   Efter et par små timers
shopping i Orsova  hjemtur
til pensionen. Marian kom til
aftensmad.
   5. dag.Turen gik igen til Ca-
rolina og Mihai, idet Marian
(deres søn) havde erfaret, at
Lazar, faderen i vores (anden)
familie var død. Moderen,
Tereza arbejder i Italien, hvor-
for datteren Alina på 15 år var
sendt på skole i Orsova.

  Til aften serverede værter-
ne på pensionen i anledning af
Jørgens fødselsdag en flot
middag og dessert med fyr-
værkeri - en festlig aften med
alt, hvad vi kunne ønske os.
   4. dag. Kl. 09.30 afgang til
hospitalet i Orsova. Vi mod-
tages af Lucian, (røntgenlæ-
ge - administrator). Vi begyn-
der med at se det nyreno-
verede fysioterapi- og optræ-
ningslokale, flot. Så serverer
Mariana (ægtefælle og læ-
gefaglig leder af laboratoriet)
kaffe for os i konference-
lokalet. Herefter en interes-
sant rundvisning på hospitalet
af Lucian. Kate, der er anæ-
stesisygeplejerske blev helt
„faglig høj“ over at se det vel-
fungerende apparatur, hos-

Alina mellem sine 2 brødre

   Det var lørdag, vi spadse-
rede derfor sammen med
Marian ned for at hilse på
Alina, som var hjemme på
weekend. Vi blev modtaget
af to ældre brødre og inviteret
ind, hvorefter Alina kom til.
Brødrene var i gang med at
bygge et hus med første sal
på, ved siden af det eksiste-

nogle dukker med til pigerne,
biler og kort med racerbiler
eller motorcykler med til
drengene, og så fik alle ele-
verne en pung efter eget valg.
Da man ikke kan give en tom

pung væk, fik hvert barn 10
Lei til at komme deri. Jeg siger
jer bare, at øjnene strålede.
De mindste børn i børnehaven
fik legetøj og tøjdyr.
   Mandag eftermiddag be-
søgte vi en genbrugsbutik i

Besøg på skolen

Orsova. Vi havde en aftale
med Zita og George sidst på
eftermiddagen. Vi ville bare
komme forbi til en kop kaffe
for at aflevere en lille pakke
til deres 5-årige datter Maya.
Aftalen var kommet i stand
pr. SMS, og da vi ankom, und-
skyldte George, at han havde
glemt at fortælle, at vi skulle
grille. Han havde allerede
tændt op.
   Da vi kom tilbage efter nog-
le hyggelige timer, var det tid
til at afregne med pensionen,

mer og videre mod Slovakiet.
I Ungarn blev Vagn og Ruth
fulgt til en parkeringsplads af
et par politibiler. Det var bare
for at være sikre på, at de
ikke var i landet illegalt. Pas,
kørekort og bilens papirer blev
undersøgt, og så fortsatte vi
vor hjemrejse.
   På nedturen havde jeg
spottet et hotel tæt på græn-
sen til Slovakiet. Det opdage-
de jeg for sent. Skulle vi køre
tilbage. Vi blev enige om, at
der nok også var hoteller  i
Slovakiet, så vi fortsatte. Og
ganske rigtigt. Vi fandt et hyg-
geligt motel lidt uden for Bra-
tislava. Her havde de en lokal
meny, som vi absolut måtte
prøve. Det var lige før, vi for-
trød vores valg. Vi fik så me-
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pakke og gøre klar  til at ven-
de næsen mod nord næste
morgen.
   Atter gik vejen over Timiso-
ara, ind i Ungarn uden proble-



rende hus på samme grund,
som de gerne viste frem til
os, spændende at se. Vi blev
indbudt til at bo hos dem, hvis

vi kom næste år. Glædeligt at
høre, at Alina og begge brød-
re vil komme til pensionen i
aften, så ses vi igen.

Det nye hus, oppe og nede

Lækkert
bagværk.

Vi fik
en taller-
ken med
smags-
prøver

Ruth og Vagn med deres familie Ioja

   Søndag var vi i kirke i Dubo-
va, hvor vi kunne konstate-
re, at de kvindelige kirkegæn-
gere havde haft travlt ved sy-
maskinerne, siden vi var der i
september.

   Mandag besøgte vi skolen i
Dubova sammen med Mihai.
Vagn og Jørgen skulle samle
nogle borde og stole til Caro-
linas lektiecafé, og vi besøgte
børnene på skolen. Vi havde
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   Efterfølgende kørte vi til Or-
sova, ud mod Severin, tæt på
en grænseovergang til Serbi-
en, for at se „Jernportene“ en
kæmpe dæmning over Do-
nau mellem Rumænien og
Serbien. Vi kom ind i små
hold, så først en udstilling, og
kørte derefter 3 etager ned
med elevator til en udsigts-
balkon, ind over en  kæmpe-
kæmpe hal, hvor de 6 (gigan-
tiske) kæmpe turbiner stod.
De leverer 20 % af den strøm,
der forbruges i Rumænien. På
tilbageturen besøgte vi lan-
dets ældste kloster,  Voditsa,
fik et glimt af ruinerne fra det
allerførste. Der skulle være
bryllup i kirken. Mens vi nød
det dejlige vejr, fulgte vi alle
de festklædte bryllupsgæster
ankomme med smukke
blomster i hånden. Der var
specielt to kæmpe buketter
med lys i, de blev medbragt
af faddere til brud og brud-
gom.
   Kl. 16.30 festaften på
pensionen. Jørgen og Vagn
kørte for at hente 4 gæster,
de øvrige kom selv. Aase bød
velkommen på flydende ru-
mænsk til i alt 25 personer,
som havde en dejlig afslappet
aften med god stemning og
velsmagende mad/drikke,
samt fine kager medbragt af
gæsterne. Samtalen gik ved

hjælp af de personer som
kunne rumænsk - engelsk -
tysk - fransk, og som over-
satte for os til dansk. En rigtig
god måde at møde hinanden
på, med mulighed for en lille
personlig fornemmelse af
hvem vi er, hver især.

      6. dag, søndag.  Rumænsk
ortodoks gudstjeneste kl.
10.00 i Dubova ved præsten
Alin og gensyn med flere af
gæsterne fra i går. Efter guds-
tjenesten fremvisning af
tekstiler i flere farver, indkøbt
til sædebetræk, ophæng,
duge m.m., for penge doneret
af venskabskirken Bellahøj,
skal syes af de lokale kirke-
gængere.

Alin og Aase

   Jørgen turde ikke køre den
hvide kassevogn derop, da
den var læsset med 72 pak-
ker (vi havde regnet med at
starte med den først), så han
måtte køre med præsten og
Marian, mens jeg fik et lift
med Ruth og Vagn. Jørgen
var lettet, da han var nede
igen i god behold. Alin talte
undervejs med Marian, der
var henvist til bagsædet, og
hans opmærksomhed var
mere rettet bagud end mod
vejen.

   Vi var i Dubova i rette tid,
så Alin kunne nå at passe sin
gerning ved kirken. Vi fik en
kop kaffe og en bid brød hos
Marians forældre og startede
så med at aflevere pakker i
Ponicova og Dubova.
   Vi traf selvfølgelig ikke alle
hjemme. Nogen var til begra-
velse, andre til bryllup, men
vi fik afleveret alle pakker på
nær to. Den ene afleverede
vi næste dag på vej til kirke.

Familie i Baia Noua

selv hente senere. Det var en
af deres sønner, der var blevet
gift.

Den anden måtte familien

Mormor og barnebarn

Ung familie i Ponicova

   Lørdag aften spiste vi i pen-
sionen. Vi havde inviteret
Mariana og Lucian. Vores
værtspar kom ind og hyggede
sig med os. Marian og hans
forældre havde desværre ikke
tid. Marian skulle hjem til Timi-
soara. Carolina skulle med.
Marians bror og svigerinde
manglede en barnepige til en
syg datter.
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lede vi ind i en klippehule, Pe-
stera Ponicova. Herfra skulle
det være muligt at spadsere
2.400 m. gennem klippen, og
komme ud i Dubova. Her
vendte Alin båden, og vi sej-
lede  tilbage til pensionen. Her
slappede vi af, som hver især
havde lyst til.

   Kl. 13.00 blev vi afhentet i
båd ved pensionen til sejltur
på Donau. Vi var inviteret til
spisning hos familien Milo-
sescu (Cristian & Mariana,
datteren Georgiana og søn-
nen Florin), som i august var
på besøg hos deres ven-
skabsfamilie i Danmark. Vi
sejlede forbi Tabula Traiana på
serbisk side, Manastirea Mra-
conia, klostret under vandet
og klippen med Statuia lui
Decebal ind i en „lomme“ af
Donau. Båden lagde til ved
Marianas arbejdsplads, et na-
turskønt fredfyldt bjergom-
råde med feriehuse og fæl-
lesfaciliteter for sportsfolk. Vi
blev modtaget med en dejlig
middag, bl.a. fiskesuppe.
   Vi blev derefter vist rundt
på hele det bebyggede områ-
de, så også traktor og red-
skaber som Cristian havde til

brug for arbejdet i skoven,
som han stod for.  Vi blev igen
afhentet af båden, denne
gang af Alin (præsten). Vi fort-
satte sejladsen længere frem
på Donau og lagde til ved Pe-
stera Veterani, en stor klippe-
hule, hvorfra general Veterani
under kejser Leopold i 1692
sammen med 300 mand for-
søgte at bevogte Donau og
hindre tyrkerne  fri bevæge-
lighed på floden. Efterføl-
gende ikke langt derfra sej-

Pestera Ponicova

   7. dag. Vi startede mod Efti-
mie Murgu, en længere tur ind
i landet, hvor vi mødte folk
på vejen i vogne med en eller

   Mens Marian og Jørgen
som sædvanlig tog sig af at
fordele de ekstra pengegaver,
gik Ruth og jeg i krig med at
pakke 91 muleposer. Vi talte
igen om det store arbejde
Tinas mor har med at sy de
mange muleposer. Efterhån-
den som poserne blev pak-
ket, sørgede Vagn for at bæ-
re dem ud i bilerne, så vi ikke
blev hæmmet i vores arbej-
de.
   Da alle poser var pakket,
serverede Carolina middag
for os.
   Vi havde nu et problem, der
skulle løses. Marian ville gerne
have Alin, præsten med til

nye tøj gjorde lykke. Ruth og
jeg sendte en stor, stor tak
til Queenz.

Dette års muleposer

Eibenthal og Baia Noua, da
han  ved, hvor de forskellige
familier bor - også selv om
de af og til flytter lidt rundt.
Alin havde meget at se til om
lørdagen: Der skulle være
begravelse kl. 12.00 og bryl-
lup både kl. 14.00 og kl.
16.00, så resultatet blev, at
vi startede fra Dubova kl. 8.30
lørdag morgen.

 Byskiltet i Eibenthal

10 15

Cristian på sin traktor



to heste forspændt, det kun-
ne også være okser. Der blev
kørt med brænde, majsplan-
ter uden kolber, græs/hø eller
staldgødning til marken. Man
høstede majs og græskar på
markerne. Vores mål var  at
se de specielle gamle vand-
møller, der er restaureret.
Hjulene, der trækker, ligger
vandret frem for lodret, som
vi kender det.
   Nede i byen var vi heldige
at se en mølle i arbejde. Man-
den, der var i gang med at
male majs til mel, var meget
venlig. Der ligger en række
vandmøller langs en nyreno-
veret vej fra landsbyen op ad
bjergsiden. Vi fulgte den vej,
og kørte efterfølgende flere
timer i bjerglandskabet, hvor
der ikke var beboelse. Det

giver en lille fornemmelse af,
hvad et stort bjergområde er.
   På hjemturen var det muligt
at hæve penge i Orsova. Bilen
blev tanket op til næste dags
tur, Timisoara Lufthavn. Tilba-
ge på pensionen var der tid til
at slappe af, pakke og afreg-
ne. Efter en sidste dejlig mid-
dag hyggede værtsparret sig
sammen med os.
  8. dag. Hjemturen i om-
vendt rækkefølge, forløb
planmæssigt. STOR TAK til
Aase og Jørgen for en dejlig
tur. Til alle Jer, der er dona-
torer for en familie, kan vi
varmt anbefale en sådan tur.

Vagn og Ruth

nem og lod os slippe med 100
Euro. Vagn i den blå bil holdt
sig pænt i baggrunden, vel
vidende, at han sikkert også
havde overlæs.
   Jeg betalte, fik min kvitte-
ring og vigtigst af alt, så fik vi
lov at køre videre med hele
læsset. Det var ikke gået her-
hjemme.
   Vi skyndte os ud af Slova-
kiet, gennem Ungarn og ind i
Rumænien, hvor vi atter
overnattede på hotel Malvina
i Sannicolau Mare.
   Efter morgenmaden var det
tid til at snuppe sidste etape.
Vi havde besluttet at køre via
Timisoara, da vejen fra Timi-
soara til Orsova både var ble-
vet bedre og blevet lagt uden
om Lugoj og Caransebes. Vi
startede ½ times tid senere
end sædvanligt og var frem-
me 1½ time tidligere, end vi
plejer. Det må da kaldes posi-
tivt.
   Vi kørte først til Carolina og
Mihai for at læsse de mange
ekstra banankasser af, der var
beregnet til Carolina. Hun
sørger stadig for at fordele tøj
til de mest trængende, uden
at skele til om de har relation
til FSR. Carolina fik en masse
kasser med spritnyt tøj, som
vi igen havde fået fra Queenz
i Haslev. Jørgen og jeg havde
tidligere hentet 18 sække og

5 kasser, alt var gennemgå-
et, og evt. småfejl blevet re-
pareret.
   Fredag formiddag var det
tid til at besøge hospitalet og
læsse af der. Lucian viste os
genoptræningslokalet, nu var
der kommet vinyl på gulvet i
forkontoret. Vi så ikke mere
af hospitalet. Vi havde jo væ-
ret hele turen rundt en må-
ned tidligere. Jeg fik kvittering
med hjem til regnskabet.
   Efter et kort besøg i Sf. Ana
Kloster var det tid at finde
hjem til Mariana og Lucian,
hvor Mariana serverede en
lækker middag for os.
   Så var det tid igen at køre
til Dubova - nu skulle der
arbejdes. Da vi ankom til
Mihai og Carolina, kunne vi se,
at Carolina havde haft travlt.
De fleste banankasser var
åbnede, og indholdet blevet
sorteret. Et par familier havde
allerede hentet deres kasse.
Jeg skal love for, at alt det

En kop kaffe til at starte på

Rask det går
med hest
og vogn
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Cristian, Gabriel, Alexandru og Minodora,
ved festen den 29. september

Mariana, Lucian og Maria Bolog. Maria arbejdede
hos dr. Lucian, da han var læge i Dubova

Juleturen 2012
I skrivende stund daler sneen
ned uden for vinduerne. Jeg
nyder synet, men er også
taknemmelig for, at vi igen i
år kom frem og tilbage fra ju-
leturen uden vejrproblemer.
   Bitten har haft så meget at
se til, at hun havde meldt fra,
så mandskabet i år bestod af
Ruth og Vagn i bilen, som
Yvonne og Henrik Ipsen igen
havde stillet til disposition, og
Jørgen og mig, Aase i Bitten
og Steffen Hemmingsens bil.
   Jørgen og jeg forlod Vetter-
slev den 6. november kl. 5.00
for at mødes med Ruth og
Vagn kort før Hjælmsømagle.
Så gik det ellers mod Gedser
og færgen kl. 7.00.
   Som de tidligere år lagde
morgenbordet i restauranten
en god bund. Vi havde forin-
den aftalt, at vi helst skulle nå
igennem Berlin inden middag.
Det nåede vi også - vi tog
vore medbragte madkasser
frem, da vi var et pænt stykke
på den anden side Berlin.
   Da Jørgen og jeg kørte
hjem fra Østrig i maj, havde
vi spottet, at byen Jihlava i
Tjekkiet kun  lå 8 km fra mo-
torvejen. Jeg havde fundet en
pension i byen, bestilt og fået
bekræftelse på 2 dobbeltvæ-
relser. Vi fandt uden besvær
byen og pensionen, det var

straks lidt sværere at finde
parkeringspladser på gaden.
Vi endte med at holde på re-
serverede pladser foran en
del af rådhuset. Vi regnede
med at være væk, inden
personalet mødte på arbejde
næste morgen. Vores for-
modning holdt stik.

Ulovlig parkering?

   Vi var hurtigt ude på mo-
torvejen igen med kurs mod
Slovakiet. Mens jeg var henne
for at købe vignetter til Slova-
kiet og Ungarn, havde vi fået
besøg af politiet. For første
gang blev vi taget for overlæs.
Vægten sagde 4.100 kg, så
vi havde 800 kg for meget.
Det blev takseret til 400 Euro
- mange penge at tage ud af
FSR‘s kasse. Jeg fortalte om
de flinke danskere, der gav af
et stort hjerte og ikke kunne
få nok i kasserne, om forenin-
gens projekter, så det endte
med, at den betjent med
mest på skuldrene skar igen-
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