Formanden har ordet
Julepakketuren 2014 er nu godt overstået trods et mindre
uheld med den ene af bilerne på hjemturen.
Der blev i år afleveret 94 julepakker. De fleste til familier,
men også mange til enlige ældre og enkelte til unge studerende.
94 er også ved at være det højeste antal bistandsmodtagere,
vi har kapacitet til i vores beskedne organisation – og der
skal også være donorer nok. Det sker jo, at donorer falder
fra af forskellige grunde, og så kniber det ofte med at finde
nye donorer, selv om der er mange, der gerne vil være donor
for flere end én familie.
Behovet for vores hjælp er stadig meget stor de fleste
steder, og der er også mange, som vi ikke giver til, der kunne
have behov for vores hjælp. Men der er også nogen, der har
fået det bedre de senere år. Så hvis vi ikke har donorer nok,
kan vi måske blive nødsaget til at foreslå, at vi ophører med
at give til nogle af de bedst stillede modtagere. Det må dog
være op til donorerne at bestemme, for der er opstået mange
personlige forhold mellem givere og modtagere gennem
årene. Lad os drøfte den problematik på årsmødet den 7.
marts 2015.
På styregruppens vegne, vil jeg gerne takke alle medlemmer
og donorer for jeres bidrag og opbakning i 2014 og ønske
alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår 2015.
Jørgen G. Schmidt
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Craciun fericit si un An Nou fericit
Glædelig jul og godt nytår
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Legetøj til Rumænske børn
Her er endnu et eksempel på, at mange tænker på Rumæniens
fattiges behov – og gør noget ved det.
En dag ringede telefonen, det var en ”gammel” bekendt:
”Vi har købt en ejendom, hvor der er efterladt en masse
forskellige ting, deriblandt en god del legetøj fra en større
børneflok. Noget er brugbart og andet ser ikke for godt ud.
Kunne det mon ikke være noget for FSR2003 at få det med
til Rumænien?”
Dette tilbud kom ganske belejligt, for der skulle ikke længe
efter en lastvogn af sted med et læs hospitalssenge, skolemøbler og andet, som der var ønsker om sydpå. Så jeg kørte ud på landet og kiggede på alle sagerne, som hurtigt blev
puttet i kasser og sække og kom hjem på værkstedet. Det
skulle jo lige gås igennem, for vi skal ikke sende noget af
sted, der ikke er i orden.
Det blev til en del timers god beskæftigelse med at skille
rulleskøjter for at rense og smøre hjul, sortere bondegårdsdyr
fra racerbiler og se efter, at der var alle de ben, hoveder og
hjul, der rimeligvis skulle være, skifte batterier i ure, finde de
rigtige tage til de rigtige huse, kombinere en stor pose havarerede Barbiedukker sammen til et lidt mindre antal komplette
Barbier med alle de arme, ben og hoveder med hår på, som
de burde have. Sådan nogle skal også have tøj og sko på,
men der blev gået lidt mere på kompromis med mode og
norm. Et par togsæt blev rigtig fine, og lidt lim og søm fik et
mindre husmandssted til at blive et nydeligt hjem for diverse
tilhørende dyr. En mindre landsby af fantasifulde plastikhuse
blev skrubbet med sæbevand, og så var de præsentable igen.
Lidt efter lidt kom der orden på det meste, men der var
også et par uddøde fjernstyrede biler og et katastroferamt
plastikslot m.m., der efter en hurtig vurdering af skadernes
omfang dømtes til ikke at kunne blive til glæde for nogen
mere. Disse havarerede sager fik en køretur til genbrugspladsen.
Alle de gode ting, 12 kasser i alt, blev pakket sammen og
mærket til børnehaven, og alt kom godt af sted til et
spændende nyt liv sydpå hos nogen, der ikke er overforkælede
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med legetøj.
Tak til giverne, som tænkte på andre end sig selv.
Michael Tønning

Der ordnes og sorteres

Klar til afgang
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Juleturen 2014

Transporten er fremme,
der skal læsses af.

Jørgen og jeg forlod Vetterslev lidt i fem tirsdag den 4.
november for at mødes med Ruth og Vagn kort før Sneslev.
Derefter gik det bare mod Gedser og færgen kl. 7.
Efter et solidt morgenmåltid var vi klar til at tage det længste
stræk på turen, 879 km inden overnatningen i Jihlava i Tjekkiet.
Alt gik bare som smurt, fra færgen lagde til i Rostock, gennem
Nordtyskland og til Berlin, som vi havde lagt bag os inden
middag. Frokosten blev nydt i det fri. Vi var fremme i Jihlava,
inden mørket faldt på.
Næste morgen var vi på farten igen inden kl. 8. Denne
aften skulle vi overnatte 25 km inde i Rumænien på hotel
Malvina i Sannicolau Mare, ganske som vi plejer. For første
gang i de 11 år vi er kørt på juletur, nåede vi frem, mens det
var lyst. Vi fik et overdådigt og særdeles velsmagende aftensmåltid og en kop kaffe, inden vi trak os tilbage til vore værelser.
Om morgenen den 6. november tog vi så hul på sidste
etape af turen. Jeg havde forinden lavet den aftale med Lucian,
at han fik en sms, når vi havde passeret byen Caransebes. Vi
skulle nemlig mødes ved hans „hangar“ for at læsse kasser
af til ham. Jeg havde lovet, at vi var fremme mellem 12 og
14. Lucian havde ventet i små 10 min. da vi rullede ind foran
hans lager kl. 12.50. Efter at have læsset 60-70 kasser af,
kørte vi hjem til Lucian privat, hvor Mariana ventede med
mad.

En glad
dr. Lucian

Bygade i Dubova
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Fredag formiddag besøgte vi et ungt rumænsk par, George
og Zita og børnene Maya og Marko, for at aflevere brev fra
Sharon i Danmark.
Kl. 16 skulle vi være i Dubova hos Marians forældre for at
pakke muleposer og kuverter med ekstra penge. Muleposerne
tog Ruth og jeg os af med hjælp fra præsten, Alin. Han var
knivførerende, så han sprættede hul i emballagen, så det ikke
skulle forsinke os.

Nu bliver det nemmere at nå vores egen bagage

Efter en lækker middag med efterfølgende kaffe var det tid til
at fortsætte mod pension Steaua Dunarii.
Nu skulle vi gennem byen Eselnita, der blev hårdt ramt af
oversvømmelse efter store regnmængder. Overalt kunne man
se spor efter mudder og vand. Dybe render var gravet mellem
husene og kæmpe huller i vejene - eller det, der var tilbage af
vejene. Da vi kører gennem Eselnita ser jeg pludselig min
veninde Raluca gå på gaden. „Stop, der går Raluca“, sagde
jeg til Jørgen. Vagn nåede heldigvis også at bremse. Så blev
vi ellers budt på kaffe hos familien Balan. De havde haft 50
cm vand i huset, så alle vægge var fugtige.
For at komme til pensionen skulle vi over broen, der var
blevet ødelagt af vandmasserne. Den ene vejbane var heldigvis
tilbage, og den havde man stivet godt af, så vi kom sikkert
over.
Endelig i mål - nu slap vi for at skulle tilbringe en hel dag i
bilerne. Vel installerede på vore værelser var det tid til at gå
ned og nyde en god rumænsk øl (Jørgen og Vagn), eller som
Ruth og jeg foretrækker - en flaske dejlig rumænsk hvidvin
fra Jidvei-området i Transsylvanien.
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Muleposerne i år indeholdt: 2 l sodavand, 1 ps. sukker. 1 ps.
ris, 1 ps. pasta, 1 fl. madolie, 1 ds. margarine, 1 ps. mel, 1
ps. majsmel, 1 tomatpasta, 1 pl. chokolade, 1 pk. vafler, 1
stk. sæbe, 1 ds. paté, 1 ds. fisk i olie, 4 bananer, 1 strikket
håndklæde.
En stor tak til Inge, der har strikket de mange håndklæder
og til Birthe og Ellen, der igen i år har syet alle muleposerne.
Vagn sørgede for at binde for alle muleposerne og bære dem
ud i bilerne, så alt var klar til lørdag morgen, hvor vi skulle
rundt til alle familierne.
Imens omregnede Jørgen og Marian de ekstra danske
kroner, der var overført, til Lei og lagde dem i de klargjorte
kuverter.
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Vi skulle starte i Dubova, da præsten i anledning af fejringen
af ærkeenglene Michael og Gabriel, først skulle have gudstjeneste. Kl. 9 lørdag morgen begyndte vi med huset skråt
over for Marians forældre. Inden vi var nået ret langt, havde
familierne opdaget os, så de stod klar til at tage imod deres
pakke, mulepose, penge for november og december og måske
en kuvert med en ekstra julehjælp. Vagn og Ruth fandt
pakkerne frem, Jørgen fotograferede, Marian delte penge ud,
og jeg krydsede af og afleverede kuverter med penge.
Marians forældre havde inviteret os til middag i anledning af
Mihais navnedag. Vi måtte lige vente lidt på præsten, da han
skulle velsigne huset og dets beboere. Der var bestilt særlige
brød med lys i fra Svinita, der ligger ca. 20 km væk.
Efter en dejlig middag var det tid til at køre til Eibenthal og
Baia Noua. Vi havde været lidt spændte på vejen. Men den
nye, asfalterede vej var åbnet, så det var intet problem at
komme derop. Det var værre at komme ned, for da mødte
vi 3 biler. Den ene måtte bakke lidt til nærmeste vigeplads.
Det var chaufføren meget utilfreds med - måske fordi han
ikke var nogen ørn til at bakke.
Vi sluttede pakketuren af med en kop kaffe med kage hos
Carolina og Mihai, inden vi 4 satte kursen mod Steaua Dunarii.
Vi havde igen besøgt alle 94 familier på én dag. Armene føltes
lidt lange, og rygge og ben lidt brugte, så det var rart med en
aften bare os selv på pensionen.
Søndag startede vi med gudstjeneste kl. 10 i Dubova og
fortsatte derefter på skolen med møde med de 11 skoleelever, som hver har fået 1.000 Lei, så de kan fortsætte
skolegangen i gymnasiet i Orsova. Marian havde forlangt, at
de hver skulle præsentere sig og fortælle om deres fremtidsplaner. Med til mødet var også borgmesteren, præsten, Marian
og hans forældre.
Da Mihai talte til de unge, anede man, at det igen var skoledirektøren, der belærte de unge om, hvor vigtigt det er at få
en uddannelse. Præsten Alin kom ind på det samme. Borgmesteren udtrykte stor tak til FSR, ikke bare for hjælpen til
de unge, men for hjælpen til Dubova, Eibenthal og Baia Noua.
Han sluttede med at overrække et indrammet diplom til
Foreningen til støtte for Rumænien - af 2003.
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Marian og jeg blev samtidigt udnævnt til æresborgere i Dubova
kommune og modtog hver et bevis herpå.

Borgmester Victor Doscosil
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Søndag aften havde vi indbudt Mariana og Lucian til at komme
og spise sammen med os.
Mandag formiddag besøgte vi børnehaven og skolen i
Dubova. Vi havde lavet små poser med gaver til henholdsvis
pige og dreng hjemmefra. Pigerne fik bl.a. en Barbiedukke
med tøj (tak til Rita) og drengene fik et ur. I poserne var der
også en madkasse, 2 tandbørster, 1 slikpose, brevpapir og
kuverter, blokke med magneter bagpå.
De små i børnehaven var ved at spise, da vi kom. Vi blev
budt på kaffe, mens de spiste færdig. Derefter optrådte de
for os med sang og dans. Den lille Viorel på godt 2 år stod
bare betuttet og så på.
Alle børnene havde blomster med til os. De vidste ikke, at
vi kom, for ugen før var skolen ferielukket. Så de har haft
travlt med at plukke asters, inden vi dukkede op.
Vi plejer jo at besøge skolen - et besøg vi voksne nok ser
lige så meget hen til som børnene. Som noget nyt kommer
nu en pensioneret lærer et par gange om ugen for at undervise
dem i engelsk.

De 11 unge
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Hvad gemmer der sig mon i poserne?
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Morgenstemning
i Dubova

Børnehaven danser for os og
Så starter

formålet

nogle af skolens elever vinker til os.
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Eibenthal
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Tirsdag morgen var det igen tid til at vende næsen nordpå. Vi
nåede uden problemer næsten igennem Timisoara, da Ruth
pludselig var i walkie-talkien: „Vi er gået i stå“. Jørgen vendte
bilen, så vi kunne komme til undsætning.
Motorophænget var gået i den højre side, så motoren var
faldet ned og havde knækket trækakslen. Vi fik stor hjælp af
Marian, så bilen blev fragtet til et Peugeotværksted. Reservedelene skulle komme fra Bukarest. Takket være Marian og
Lucian blev vi kun et døgn forsinket. Lucian og Mariana skulle
alligevel til Timisoara om tirsdagen, da den ene af deres døtre
skulle nedkomme. Deres barnebarn Agnes Nicole kom til verden den 14. november.
Marian kendte en billig pension, hvor vi fik 2 værelser, Lucian
hentede os næste formiddag og kørte os til et stort indkøbscenter, som vi gik lidt rundt i, og hvor vi fik lidt at spise. Vi tog
en taxa tilbage til pensionen og ventede på besked fra Lucian,
når han havde talt med værkstedet kl. 13.
Bilen var færdig, så kl. 15.10 var vi afsted igen på vej mod
grænsen i Cenad. Vi havde afbestilt værelserne på hotel
Barokk i Ungarn, men prøvede alligevel om der var plads til
os. Det var der. Det var første gang, vi overnattede der men bestemt ikke sidste gang.
Vores sidste overnatning var hos familien Werner i Schwarzheide nord for Dresden. At overnatte der hører med til vore
juleture.
Fredag den 14. november landede vi ved Barmosen, hvor
vi tog afsked med Ruth og Vagn. Nu manglede vi bare få km,
før Jørgen og jeg også var hjemme i Vetterslev og kunne
tømme bilen for alle de returpakker, vi havde med hjem.
Efter at have gjort bilen ren, kunne vi aflevere den med tak
for lån.
FSR skylder Bitten og Steffen Hemmingsen en stor tak for
lån af bil. Det var ganske vist ikke den bil, vi plejede at låne.
Den var udlejet for en længere periode, men Steffen havde
arrangeret, at vi lånte en bil hos J. P. Service i Lille Høm på
samme betingelser, som de tidligere år.
Aase Krüth

Her holder
bilerne
så

og her
står vi

Vi nåede lige
forbi Border
Shop

Den 1. december hentede Jørgen og jeg igen nyt tøj hos
QueenZ i Haslev. Denne gang kørte vi hjem med 3 sække.
Stor tak til QueenZ, fordi de tænker på os.
Aase
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Støt vore annoncører, de støtter os

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

Lions Club Suså

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Min bog på både dansk og rumænsk er nu en realitet!
Kun for dem som ønsker at åbne den hemmelige dør til selverkendelse,
visdom og til kærligheden mellem mennesker, mellem nationaliteter,
mellem rumæner og dansker i særdeleshed.
Et af bogens tema: Hvorfor er det så svært at leve som menneske?
Ikke som katolik, protestant, buddhist, marxist, kapitalist, ateist,
guru eller discipel, spirituelt eller pragmatisk, gnostisk eller agnostisk,vred, krigerisk, kolonist, revolutionær eller pacifist, dømmende
eller tilgivende, anklagende eller frelsende...men som MENNESKE?
Hvorfor bliver vi ved med at erstatte den ene autoritet med den
anden...???

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Årsmødet 2015
bliver

lørdag den 07. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt X i kalenderen
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Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77
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Styregruppe:
Sverigesgade 10
4690 Haslev

Østergade 8
4171 Glumsø

Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65
www.slg-biludlejning.dk

Her er lige plads til en
annonce mere.
Det koster kun 500,- kr.
om året at få sin annonce
i Nyhedsbrevet og på
vores hjemmeside

Bespisningsemballage

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

B & S Hemmingsen s
Autoudlejning
Haslevvej 9, 4100 Ringsted
Tlf. 5761 4996 ell. 3042 4996
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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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