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1. halvår 2014 har været en travl periode med general-
forsamling, medlemskampagne, etablering af uddannel-
sesstøtte og indsamling og afsendelse af gods til Rumænien.
   Vores kampagne i foråret for at skaffe flere medlemmer
gav desværre ikke noget stort udbytte. Vores medlemstal er
derfor fortsat for lille til, at man kan få skattemæssigt fradrag
for gaver til os. Men det er under alle omstændigheder rart,
at vi har fået flere medlemmer – så velkommen til de nye.
   Jeg har tidligere nævnt, at vi ønsker at hjælpe unge under
uddannelse. Vi har nu modtaget ansøgninger fra 8 studenter
fra Orsova gymnasium, der alle opfylder vores krav. De vil
hver modtage 1.000 Ron (= 1.700 DKR som starthjælp),
når de bliver optaget på et universitet. Samme hjælp vil vi
også i år udbetale til op til 10 unge fra vores område, der
ønsker en gymnasieuddannelse, og som har et klart behov
for økonomisk hjælp.
   Som omtalt senere i dette nyhedsbrev har vi i maj afsendt
over 20 tons gods af forskellig art til den nye modtager-
organisation Maria-Margareta. Det var dejligt at få sat denne
nye organisation rigtigt i gang. Og så har vi netop fået tilbudt
250-300 skoleborde og stole fra Slagelse Gymnasium. Det
er kvalitetsmøbler i meget fin stand, og de vil blive overdraget
til Orsova Gymnasium via Maria-Margareta organisationen i
juli måned.

Formanden har ordet

Jørgen Günther Schmidt

På styregruppens vegne ønsker jeg alle en god sommer.

Skolemøblerne
fra

Slagelse
Gymnasium



Takket være tilskud fra Kulturstyrelsen og Lions Club Suså
kunne FSR den 14. maj fylde en lastbil med alskens gode ting
til glæde og gavn i Rumænien.
   FSR stod som sagt som afsender, den nye forening Maria-
Margarete som modtager og det var P. Poulsen Shipping, der
stod for transporten.
   Et par dage forinden havde Jørgen G. Schmidt, Michael
Tønning og Karsten Hjort været i aktion. De havde hentet
borde og stole i Slagelse samt 14 hospitalssenge i det tidligere
Gigthospital i Skælskør og kørt det hele til Ringsted.
   Vi startede kl. 10 med at læsse sengene og fortsatte med
de mange banankasser, der var pakket og klar til turen.
   Efter en velfortjent kaffepause fortsatte vi med at læsse
hos Lions på Sandbyvej. Klokken var ikke meget over halv
to, da chaufføren kunne lukke dørene på den store vogn. De
ca. 100 m3 var nu klar til turen til Rumænien, og vi andre nød
at sætte os ind til Ruth‘s lækre frokost.

Der bakkes til porten,
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så bilerne kan tømmes

Læsning den 14. maj 2014

Klar til at læsse den 14. maj

Vi startede med sengene

og madrasserne.

Vagn i fast rutefart med
banankasser

Ruth og Jørgen G venter
på næste hold kasser
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Efter en kort kaffepause
fortsatte vi hos Lions,

hvor Knud og Vagn
havde tjansen

 i vognen

Kan der mon snart
være mere

Så kommer belønningen
efter dagens arbejde:
Ruths lækre frokost

Transporten er fremme i
Orsova, hvor man læssede

af fra siden af vognen.
Iflg. Lucian tog det kun

de 12 „mand“ knap 1,5 timer
at tømme bilen.
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„Hangaren“ fyldes mere
og mere med møbler,

senge og madrasser

Det rumænske team.
Lucian var fotograf,
derfor mangler han

 på billedet
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En stor tak til alle, der gav en hånd med: Jørgen G. Schmidt,
Michael Tønning, Karsten Hjort, Knud Stub, Anni Krag, Ruth
og Vagn Jensen, den rumænske chauffør og Jørgen Nielsen.
   Den 20. maj rejste Jørgen og jeg til Rumænien. Det var
egentlig meningen, at vi sammen med Lucian ville have besøgt
én af de fattige landsbyer, som foreningen Maria-Margareta
hjælper. Grundet EU valget søndag den 25. maj kunne dette
desværre ikke lade sig gøre. Det ville blive betragtet som
politisk indblanding.
   Vi nøjedes derfor med at finde 4 kasser fra Lego, de nye
borde og stole i plast og køre til en lille børnehave i Eselnita.
  Lucian havde forinden truffet aftale med lederen af børne-
haven, så børnene vidste godt, at vi kom. Alle var selvfølgelig
meget spændte på, hvad vi havde med.

Så skal kasserne åbnes,

indholdet undersøges

og beundres.
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Efterfølgende har Lucian og folkene bag Maria-Margareta
været i arbejdstøjet. De har kørt 4 læs til landsbyen Negrusa.
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Sengene er kørt til hospitalet i Orsova, hvor de har erstattet
nogle, der har set bedre dage.
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Det er dejligt at se den iver og lyst, der lyser ud af folkene i
foreningen Maria-Margareta. Dejligt at se, at de arbejder i
samme ånd som FSR.
   Som hos os er der ingen, der modtager nogen form for
betaling. Alle arbejder gratis og bestræber sig på at hjælpe
nogen, der virkelig trænger til en hjælpende hånd.

Aase
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Udsigten fra vores værelse
på Steaua Dunarii.

Man venter på vandmas-
serne fra Serbien

Kyssets port
i Targu Jiu, af

Constantin Brancusi

Indgangen til klostret
i Polovragi

En fårehyrde med sin
flok foran indgangen

til hulerne i
Polovragi

En dejlig dag sammen med
Mariana og Lucian afsluttes
på hotel Meridian i Orsova.

Aase

Billeder fra vores tur i maj
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Årsmødet 2015

bliver

lørdag den 07. marts kl. 14.00

på
Slagelse Centralbibliotek,

Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt X i kalenderen

Endnu en gang har Jørgen og jeg været en tur i Haslev for at
hente overskud fra firmaet QueenZ.
   Tøjet, to store sække, er nu sorteret og gennemgået. Det
meste var lige klar til at lægge i banankasser. Noget skulle  en
tur på systuen for at få repareret en søm - det er også klaret.
   Tilbage er nu kun nogle bukser med defekt lynlås. Dem har
Ellen i Herlufmagle lovet at tage sig kærligt af. Tak for det.
                                                                                   Aase

Mihai‘s flotte citrontræ
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Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

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
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Sverigesgade 10
4690 Haslev

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

www.slg-biludlejning.dk

Bespisningsemballage

Mark Remmy Sali, Adm. Direktør
Field Advice ApS, Huginsvej 15, 4100 Ringsted
www.fieldadvice.net. www.nordicecoflex.dk

Østergade 8
4171 Glumsø

B & S Hemmingsen s

Autoudlejning
Haslevvej 9, 4100 Ringsted

Tlf. 5761 4996 ell. 3042 4996

Her er lige plads til
din annonce.

Det koster kun 500,- kr.
om året at få sin annonce

i Nyhedsbrevet og på
vores hjemmeside
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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, 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
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