
Formanden har ordet

I år kan Foreningen til støtte for Rumænien (FSR) fejre 10
års fødselsdag. Foreningen blev stiftet i 2003 af en gruppe
medlemmer af foreningen Børn i Rumænien (BiR), der havde
mistet tilliden til den ledelse, der blev valgt efter stifteren,
Jens Madsens, død.

De 2 foreninger har stort set samme formål, men samarbejder
desværre ikke, da vi stadig ikke bryder os om den måde, BiR
ledes på.

FSR er langt den største af de 2 foreninger. Den har ca. 200
medlemmer og yder gennem donorer støtte til 93 fattige
familier og enkeltpersoner i landsbyerne omkring Orsova i
det sydvestlige Rumænien.

FSR vil fejre fødselsdagen ved i år at påbegynde en ny aktivitet
med uddeling af legater til fattige studerende. Der er nemlig
utrolig lidt studiehjælp at få i Rumænien, så fattige studerende
har det hårdt. Vi forestiller os, at legaterne skal være på 1.000
Lei = ca. 2.000 kroner og tildeles som éngangsbeløb til særligt
trængende dimittender fra Orsova gymnasium efter, at de er
gået i gang med en videregående uddannelse.

Vi har penge ”på bogen” til de første legater, men modtager
meget gerne både store og små bidrag til flere legater.

Jørgen Günther Schmidt
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Udflugt til Agersø med De flittige fingre

Den 29. juni var det tid til den årlige udflugt - vores sidste
møde inden den velfortjente sommerferie.
   Vi mødtes 19 personer i Stigsnæs for at tage over med
10-færgen. Ved færgelejet på Agersø ventede Renny på os
med sin Agersøbus (en John Deere traktor af ældre dato).

   Desværre havde Vor Herre besluttet, at det skulle regne
over Agersø denne formiddag, men Renny havde sørget for,
at vi sad i tørvejr.
   Vi blev transporteret rundt på øen, og Renny øste af sin
store viden på en sjov og underholdende måde. På Olsens
Plads fik vi en tår at drikke, inden vi kørte videre mod Egholm.
   Desværre gjorde vejret det umuligt at se alle de ting og
steder, som Renny fortalte om - Omø, Storebæltsbroen og
laksedammene.
   Efter Egholm var det tid at vende John Deere tilbage mod
Agersø by og Centertorvet. Vi besøgte den gamle smedie,
hvor der denne formiddag blev arbejdet med sten og muslinge-
skaller, og vi måtte selvfølgelig også en tur til købmanden.

Så er vi klar til afgang
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Nyttig information, hvis man
skulle blive blive væk

Den gamle smedie
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   Omkring middagstid begyndte det at rumle lidt i vore maver,
så kursen blev sat mod Agersø Kro, hvor Karin ventede med
en lækker Agersø platte.

Agersø Kro

   Det er også muligt at købe diverse vine på kroen. Skiltet
her fortæller lidt om, hvad der sker, hvis man har for lange
fingre.
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   Mens vi nød vores platte med det, der hører sig til, var
vejret slået om fra regn til sol. Renny tilbød os en tur med
stop ved kirken, møllen og lystbådehavnen. Vi takkede ja og
steg igen ombord på „bussen“.

   Vi beså kirken inde- og udefra, kirkegården og beundrede
det gamle aftægthus, der ligger tæt ved kirken.
   Herefter slog vi et slag forbi den restaurerede mølle og
lystbådehavnen.
   Vi havde bestilt pladser på færgen kl. 16.30, og ca. 20
minutter før blev vi sat af ved færgelejet.
   Det gav os lige mulighed for at besøge børstenbinderen.
Den tidligere kok på Agersø Kro ernærer sig nu som bør-
stenbinder, efter at flere blodpropper har berøvet ham synet.
   Vi kunne da også lige nå hen forbi det lille loppemarked.
Det kunne jo være, at vi her kunne finde noget, som vi absolut
ikke kunne undvære.
   Jeg skal lade det være usagt, om der blev handlet. Jeg ved
bare, at jeg gik tomhændet derfra.
   Så var det tid at gå ombord på færgen og vende tilbage til
Sjælland efter en dejlig og lærerig dag i godt selskab.
   Tak til De flittige fingre og deres mænd.

Aase Krüth Nielsen
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Så går turen tilbage

Påskehjælpen 2013
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FSR kunne
igen i år

sende penge
 til at

sprede lidt
glæde i
påsken.
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Tak til Marian
for billeder

af

nogle af
modtagerne

af
påskehjælpen
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Hobro Rotaryklub

Internationalt udvalg

_________________________________________________

Formål med besøget:
De 2 overlæger, hhv laborato-
rieoverlæge og røntgenover-
læge, havde tidligere på året
udtrykt ønske om at aflægge
Hobro Rotaryklub et besøg i
forbindelse med et andet be-
søg i Danmark. Dels for at
takke for den hjælp klubben
har ydet gennem de seneste
år siden starten af 2008, dels
for at drøfte eventuelle frem-
tidige samarbejdsmuligheder
med Hobro Rotaryklub.
   Efter gensidig aftale (i an-
ledning af at Lucian Vada-
streanu efter regeringsom-
dannelse i november måned
2012 blev frataget funktio-
nen som direktør på hospita-
let i Orsova) blev hjælpepro-
grammer gennem flere år fra
flere danske donatorer indstil-
let med udgangen af 2012,
hvorfor såvel de rumænske
læger som vi havde en gensi-
dig interesse i at få en snak
om fremtiden.

Notat i forbindelse med besøg af lægerne fra Hospitalet i
Orsova Mariana og Lucian Vadastreanu i Hobro Rotaryklub i
dagene 14.8. til 17.aug. 2013.

transport af hospitalsudstyr til
Orsova siden 2008)havde
lagt følgende program:

2.dag (15.8.).
Dagen indledtes med tidlig
morgenkaffe, idet dagens
program var ret omfattende
med besøg i Nordjylland.
   Foruden gæsterne deltog
Steen,Svend,Vøgg,Hans Jør-
gen denne dag.
   Afgang kl 08.00. Vøgg hav-
de tilbudt sig som  chauffør
og sørgede for at deltagerne
ankom rettidigt til første de-
stination,Ørnereservatet i
Tværsted. Efter en flot fore-
visning af forskellige falke og
ørne, spiste deltagerne med-

Besøgsprogram:
International udvalg (hvoraf
en halv snes medlemmer
påskift har deltaget i besøg og

1.dag (14.8.)
Gæsterne ankom til Hobro kl
14 og blev indkvarteret hos
Ragna og Hans Jørgen.
   Efter eftermiddagskaffe og
en indledende snak om besø-
get her, tog værter og gæster
kl 18 til det ugentlige klub-
møde og efterfølgende invi-
teret til at besøge Dora og
Svend, som trakterede med
ostebord og rødvin.

10



bragte sandwiches ved reser-
vatet. Derefter gik turen til
Hune/Blokhus med besøg på
Sandskulpturfestivalen i Hune
og efterfølgende ophold på
stranden ved Blokhus.
   Turens sidste ophold var et
besøg hos Lene og Klaus
Eppler i deres dejlige sommer-
hus i Blokhus, hvor værterne
bød på eftermiddagskaffe og
aftensmad. Kurt Poulsen (der
var udsat for ulykken i Un-
garn i 2010) fra den nærlig-
gende Pandrup Rotaryklub
kom forbi på en kort visit for
at hilse på gæsterne (som
han ikke nåede frem til at se i
2010), da han skullle videre
til den lokale klubs klubmøde
samme aften .
   Tilbage i Hobro hen på afte-
nen blev der lige en times tid
til at reflektere lidt over dagen
og samværet over diverse
drikkevarer og tilbehør.

3.dag (16.8.)
Efter morgenkaffen besøgte
gæsterne sammen med Hans
Jørgen Fyrkat med efterføl-
gende spadseretur i Adelga-
de.
   Kl 12 var der sildemad (Lu-
cian og Mariana holder meget
af den danske marinerede
sild) og ost hos Ragna og
Hans Jørgen.
   Her deltog endviderer den

nye formand for International
Udvalg (Jørn Therkelsen),
Fomsgaard og Fabrin, som
havde stillet sin skønne båd
Solejma til rådighed for efter-
middagens sejltur på fjorden.
   Efter et besøg i Mariager
sejlede selskabet til Høllet,
hvor Vøgg (som var kørt dertil
i bil) rettede an til den grill-
menu,som Ragna havde for-
beredt derhjemme på Hege-
dalsvej.
   Efter dette måltid i det fri
sluttede efterdagen af med en
dejlig sejltur tilbage til Hobro.
Vøgg ryddede op i Høllet og
sluttede sig til selskabet (Jørn,
Fomsgard, Mariana, Lucian,
Ragna og Hans Jørgen)
hjemme hos Ragna og Hans
Jørgen, hvor der blev tid til at
reflektere over besøget her i
Hobro, gæsternes hverdag
hjemme i Rumænien samt de
viderere perspekiver i et e-
ventuelt fremtidigt samar-
bejde.

Fremtiden:
Kort fortalt arbejder Mariana
og Lucian med en tanke om,
at etablere et fondats (en eller
anden form for forening (uaf-
hængig af politisk og religiøs
indblanding)  etableret med
juridisk bistand, med det for-
mål at kunne medvirke ved
modtagelse af donationer fra
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udlandet (herunder Danmark
bl.a. Hobro)) men med en
modtagermålgruppe, der ud-
vides i forhold til tidligere, hvor
donationer alene har været
ydet til Hospitalet i Orsova.
Man forestiller sig at kunne
medvirke til at hjælpe hospi-
taler, ældre, skoler samt ikke
mindst fattige borgere i områ-
det, idet Lucian skønner at ca
70% af lokalbefolkningen i dag
kan betragtes som fattige.
   Afslutningsvis blev det
aftalt, at det hidtidige projekt
med fremskaffelse af udstyr
og apparatur til hospitalet i
Orsova indstilles, og at vi i
Hobro Rotaryklub forholder
os afventende, indtil Mariana
og Lucian har haft mulighed

for at undersøge de hjemlige
muligheder for at arbejde vi-
dere med projektet, herunder
at finde ca. 10 personer, som
har interesse, troværdighed
og nødvendige ressoucer til at
udgøre en ansvarlig kreds
(bestyrelse) i en sådan huma-
nitær forening.

International udvalg vil på et
tidspunkt i den nærmeste
fremtid mødes og drøfte en
indstilling til klubledelsen med
ideer og forslag til kommende
humanitære opgaver i klub-
ben.

Hobro, den 18.august 2013
Hans Jørgen Christensen

Gave til FSR fra Orsova Hospital
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Besøg af Mariana og Lucian Vadastreanu

Takket være Lions Club Suså kunne FSR invitere Mariana og
Lucian til Danmark. Løverne i Glumsø tilbød at betale hele
turen herop og hjem igen med overnatning osv.
   Mariana og Lucian ankom den 3. august og blev som altid
indlogeret hos Birgit Madsen i Sorø. Tirsdag og onsdag tilbragte
de sammen med Birgit og hendes ven Tommy.
   Torsdag var det så FSR‘s tur til at få besøg. Vi startede
med frokost hos Jørgen og mig her i Vetterslev. Eftermiddags-
kaffen skulle nydes hos Erik Krag på Søvang i Glumsø.
   Lucian overrakte Erik en fornem anerkendelse for det ar-
bejde, Erik via Lions Club har været med til at sætte i gang på
hospitalet i Orsova.

   Herefter nød vi alle kaffen og Anni‘s dejlige jordbærlag-
kage, mens snakken gik ly-
stigt rundt om bordet. Lucian
og Mariana var meget inter-
esseret i at høre, hvordan Erik
havde haft det, siden de be-
søgte ham for godt 2 år si-
den.
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   Ruth og Vagn Jensen var også inviteret på kaffe, og vi var
alle indbudt til aftensmad hos dem samme aften. Det var
vores uundværlige tolk Ana og hendes familie også.
   Mens kartoflerne kogte, var der tid til at besøge Ruth og
Vagns tidligere hjem på Hømvej. Ana‘s søn Liam, der er bidt
af en gal traktor, blev helt salig, da han så alle traktorerne
rundt om på går-
den.  De mange
køer blev også
studeret, ikke bare
af Liam. Malkero-
botterne og sva-
lerne tiltrak sig og-
så vores opmærk-
somhed.
   Vi blev alle fyr-
steligt trakteret af
Ruth og Vagn. Ana
havde travlt med
at besvare spørgsmål og skiftevis oversætte til dansk og
rumænsk. Men jeg er sikker på, at hun nød at tale sit
modersmål.
   Da vi brød op ved 21.30-tiden måtte Jørgen standse bilen
flere gange, så Lucian kunne fotografe en meget flot rød
aftenhimmel.
   Næste dag var der arrangeret en udflugt med Mariana, Lucian
samt styregruppen (dem, der ikke var arbejdsramte) med
påhæng. Vi var 7 i alt i den 9-personers Folkevogn, som
Michael Tønning havde lånt/lejet hos Slagelse Biludlejning på
meget favorable vilkår.
   Vores formand Jørgen G og Inger hentede Lucian og Mariana
i Sorø, hvorefter de kørte til Vetterslev. Anni kom fra Glumsø,
og kl. 9.15 satte vi kursen mod første destination -
Bregentved. Efter at have beundret godset fra vejsiden
fortsatte vi mod Gisselfelt, der åbnede netop, som vi kom kl.
10. Vi nød Ingers medbragte kaffe og lækre kage ved sø-
bredden. Der blev tid til en hurtig tur i Orangeriet.
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   Vi kunne let have brugt meget mere tid på Gisselfelt, men
næste stop ventede kl. 11 - en guided tur i Faxe kalkbrud.
Lucian er meget interesseret i fossiler, så det var noget, han
kunne bruge.

   Efter besøget i kalkbruddet begyndte sulten at melde sig,
så vi fandt vej til Højeruplund Traktørsted og de platter, der
var bestilt på forhånd.
   Vi rundede selvfølgelig også den gamle Højerup kirke og
var indenfor i Fiskehuset, det lille bindingsværkshus tæt på
kirken.

Stående kaffebord ved Gisselfelt

Lucian med et interessant fund
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   Dagen var endnu ikke slut, næste punkt var Koldkrigsmu-
seet, hvor vi dog blev oven over jorden. Det var for sent for
en rundvisning, så vi „nøjedes“ med en filmforevisning.
  Vi følte os efterhånden godt brugte, så vi blev enige om at
sætte kursen mod Vetterslev, hvor Anni, Jørgen og jeg forlod
bilen, mens de øvrige 4 fortsatte mod Sorø.

Aase Krüth Nielsen

Besøg hos Lions Club Suså
   Mandag den 12. august var det tid til at besøge Lions Club.
Udover Lucian og Mariana deltog også Karin og Michael Tøn-
ning sammen med Karsten Hjort fra FSR‘s styregruppe, Ruth
og Vagn samt Jørgen og jeg. Anni Krag havde et ben i hver
lejr, hun repræsenterede både Lions og FSR. Vores formand
var desværre forhindret.
   Lions præsident John Nielsen bød velkommen, en særlig
velkomst til Lucian og Mariana. Som tak for den store hjælp

Lions har ydet hospi-
talet overrakte Luci-
an en plakette.
Derefter blev alle op-
fordret til at forsyne
sig ved det lækre ta‘
selv bord. Efter kaffen
var det tid til at for-
tælle om situationen
i Rumænien og be-
svare spørgsmål fra
„løverne“.
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Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk

Støt vore annoncører, de støtter os

Rotary Danmark

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Lions Club Suså Gustav Wiedsvej 17
4700 Næstved
+45 55751454

18

   Lucian fortalte, at den nye regering havde skiftet ledelsen
ud på alle hospitaler, at ca. 140 hospitaler er blevet lukket.
Den nye regering har erstattet de tidligere direktører med
gamle partikammerater. Det er vi trods alt ikke vant til.
   Hospitalet i Orsova har fået 59-årig tidligere militærlæge
som direktør. Han er flink nok over for Lucian, der nu kun vir-
ker som røntgenlæge. Om tonen ændrer sig, når og hvis den
nye direktør får sin kontrakt, er ikke til at forudse.
   Adspurgt sagde Lucian, at han ikke var interesseret i at
vende tilbage til sin gamle post. Han møder nu fra 8.00 til
16.00, kan slukke sin telefon når han vil, og han har stadig
den samme løn på 500 Euro om måneden.
   Lucian fortalte også, at situationen kan blive kaotisk med
udgangen af september. Så kan pengekassen være tom, og
man kan befinde sig en en tilstand værre end den for nogle få
år siden, da han også blev fjernet.
   Regeringen er begyndt at fortryde sine handlinger, og nogle
unge jurister er begyndt at retsforfølge korrupte ledere.
   Lucian havde håbet på, at man havde valgt en yngre læge
til hans efterfølger. En, der kunne følge ham i arbejdet et
halvt eller helt år og ikke bare gøre, som Lucian har gjort,
men drage sine egne erfaringer og spørge til råds, hvis der
var behov for det.
   Lad os håbe, at forholdene bedres til glæde og gavn for
patienterne, de ansatte og ledelsen på hospitalet.
   Aftenen blev afsluttet med en fællessang, og Lucian kvitte-
rede med at synge den rumænske sang „LA MULTI ANI“.

Lucian og John Nielsen

Aase
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Styregruppe:
Jørgen Günther Schmidt, formand
Skolegade 1 F, 4200 Slagelse.
Telefon: 20 47 17 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

på
Slagelse Centralbibliotek,

Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Sverigesgade 10
4690 Haslev

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

lørdag den 15. marts kl. 14.00

Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65

www.slg-biludlejning.dk

Årsmøde 2014

bliver

Stor tak til Lions
Club Suså, fordi de
gjorde denne rejse
mulig for Lucian og

Mariana.

Så må Erik Krag i arbejdstøjet
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