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                          Formanden har ordet
Den 5. maj fik vi igen sendt et stort læs afsted til Rumænien
En stor del af det havde vi selv samlet ind. Det var især tøj,
køkkenudstyr, porcelæn, sengeborde og andre møbler, men
også tandlægestole, kørestole og 15 computere, som vi
havde fået forsynet med office-programmer og med ru-
mænsk sprog. Det fyldte ca. ½ læs. Det andet halve læs
hentede vi ud af det, der ikke var solgt på Suså Lions store
loppemarked dagen før. Det drejede sig om gode møbler,
senge og madrasser, køkkenudstyr, porcelæn og kørestole. I
alt har vi nok pakket lastvognen med ca. 20 tons.
   Transportudgifterne skulle have været dækket af tilskud fra
tipsmidlerne, men det glippede desværre for os at få tilskud i
år. Heldigvis har vi gode venner, så Suså Lions trådte til og
betalte hele transportudgiften på 20.000 kroner. Tusind tak
til Suså Lions.
   Der er enorme behov for bistand over alt i verden på grund
af fattigdom, krig og katastrofer, og ofte bliver jeg spurgt,
om det er berettiget fortsat at støtte Rumænien. Det synes
jeg absolut. Fattigdommen i Rumænien er stadig stor – det
kan man se alene af tænderne hos de fattige rumænere. Og
så er det jo således, at vi har organisationen til at hjælpe
Rumænien. En organisation der arbejder stort set uden
omkostninger. Så i Rumænien kan vi virkelig gøre en forskel.

Jeg ønsker alle en god sommer.
Jørgen Günther Schmidt

Udsigt fra den
naturskabte

bro ved
Ponoarele
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Påsken 2015
Igen i år har FSR rakt nogle fattige familier en hjælpende
hånd til påske. Marian tog igen turen fra sit hjem i Timisoara
til  Orsova for at shoppe i Billa og derefter aflevere poserne til
de familier, han havde tiltænkt hjælp i år. Stor tak til Marian

og et forsinket

glædelig påske

til alle

modtagerne
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Den ortodokse påske

faldt i år

en uge efter vores.
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Læs fra Hobro

Rotary i Hobro har igen sendt en lastbil til Lucians lager. Lucian
har sendt nedenstående billeder.

Klar, parat, start med at læsse af

Det fylder godt op i hangaren
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Maling til både ude og inde, desværre
fejltonet, så det ikke kan bruges her herhjemme

Belønningen efter veludført arbejde - Lucian giver øl
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Den 5. maj sendte FSR en transport til Orsova. Vores formand
Jørgen G har omtalt det i sit indlæg, så her kommer bare
nogle billeder

FSR‘s transport

Mon vi  kan
fylde den lange

vogn op

Stor tak til
truckfører

Kim

og den kvikke
rumænske
chauffør.

Iflg. Lucian var
den rumænske

chauffør aldrig før
blevet så godt
behandlet. Han

havde rost FSR og
Lions til skyerne.
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Så fylder

vi vognen

op hos

Lions Suså
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Besøg i Lucians

hangar

i Orsova

den 15. maj
2015

9

Den 12. maj kl. 7.30 mødtes Jørgen og jeg med Bodil, Heidi,
Ole, Sharon og Tove i afgangshal 3 i lufthavnen i København.
Vi landede i Bukarest kl. 12.10 og satte kursen mod Orsova,
da vi havde fået den lejede bil, en Opel Vivaro. Som sædvanlig
blev vi godt modtaget, da vi nåede Steaua Dunarii. Et lækkert
måltid ventede os.
   Næste dag besøgte vi vore familier i Dubova, Eibenthal og
Baia Noua for at høre, hvor mange vi kunne vente til den
planlagte fest lørdag den 16. maj. Det var især spændende
for Bodil og Heidi, som var i Rumænien for første gang.

Rumænienstur 12. - 19. maj

Endelig mødes vi - Veronica og Heidi

   Torsdag tog vi på tur til Baile Herculane med de varme
kilder og til Ponoarele med den gamle naturskabte bro - den
eneste i Europa, som man kan køre over i bil.
   Fredag kl. 10 havde vi en aftale med skolen i Dubova. Vi
har jo selv forvænt børnene med et besøg. Tove havde lavet
fine armbånd af farvede elastikker til alle børnene. Hun havde
også medbragt blyanter, og Heidi og jeg havde købt chokola-
der til uddeling.
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Vi bliver
modtaget

med flag

og blomster
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Et lille udsnit
af skolens

pokaler og
diplomer
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Denne gang mødte vi en lærer, vi ikke havde truffet før. Det
viste sig at være en lærer fra Eibenthal, som hver fredag
kommer til Dubova for at undervise børnene i engelsk. Det
fremgik også tydeligt af deres kladdehæfter. Her havde de
nemlig skrevet: „I like coffee, I like tea, I like you, do you like
me“. Vi kunne så til gengæld fortælle om vores første remse:
„I can hop, I can run, see me hop, see me run. It is fun, fun,
fun“.
   Igen fik vi overrakt nogle flotte blomster, fik kaffe og snacks
på lærerværelset.
   Efter skolebesøget skulle vi mødes med Lucian på hospitalet
i Orsova. Bodil og Heidi fik en lille rundvisning af Mariana
(Lucians kone). Derefter var det tid til at besøge kano- og
kajakskolen. Skolen lignede godt nok et håndværkertilbud.
Den trænger til en kærlig hånd. Lucian kunne dog fortælle, at
det rumænske sportsministerium har lovet støtte til byg-
ningerne, mod at skolen selv sørger for møblering mm.
   Det ville være synd og skam at nedlægge skolen. Eleverne
har vundet en masse medaljer og pokaler både til EM- og
VM-mesterskaber.



Efter skolebesøget var det tid til et besøg i Lucians hangar. En
hel del af de ting, som Rotary i Hobro havde leveret, var
allerede givet videre. Lucian fortalte os, at det egentligt var
planen, at vi skulle have besøgt den fattige landsby Negrusa,
men et uvejr natten til fredag med efterfølgende stenskred
satte en stopper for det besøg. I Negrusa havde man forsøgt
at flytte stenene, da de havde set hen til at få besøg af os,
men et nyt stenskred omkring middagstid satte en stopper
for turen derop.
   Vi kørte i stedet ud til Monica for at mødes med folkene
bag Maria-Margarethe. De var i fuld gang ved den store grill,
da vi ankom, og snart kunne vi sætte os til et flot pyntet
bord og nyde lækker mad.
   Lucian præsenterede sine folk, og vi havde nogle hyggelige
timer sammen. De fleste er ansat på hospitalet. De arbejder
ulønnet og frivilligt. Vi blandede os med hinanden og på trods
af nogle sprogvanskeligheder tror jeg bestemt, at vi nød
hinandens selskab.

Der er noget
at gå i gang

med

Hvornår mon dette
baderum kan

tages i brug igen?
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Lørdag formiddag ville vi besøge Sft. Ana kloster, der knejser
over Donau. Jørgen valgte at køre derop gennem gaden,
hvor Lucian og Mariana bor. Hvem stod og var ved at ordne
bil, inden de skulle til bryllup? Rigtigt, det gjorde Lucian. Han
konstaterede straks, at de først skulle køre en time senere,
så der var tid til en hurtig kop kaffe!

Rumænsk-dansk hygge

Klar til at
modtage

vore gæster
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På Steaua Dunarii havde de dækket flot op til vores fest, der
begyndte kl. 16.30. Vi har aldrig før været så mange - 45 i
alt. Som sædvanlig fik vi en treretters meny med tilhørende
drikkevarer ad libitum og kaffe for hvem, der måtte ønske
det. Da vi fik den samlede regning næste dag, troede vi næsten
ikke vore egne øjne - pr. kuvert alt incl. 43,33 Lei svarende til
knap 75,00 Dkr.

   Søndag plejer vi jo altid at tage i kirke, hvilket også er en
oplevelse. Bare det at vi får lov til at gå til nadver i en ortodoks
kirke. Efter kirke var vi til kirkekaffe hos Ruth og Vagns familie,
der er naboer til kirken. Vi havde på forhånd fortalt dem, at
det kun var til en kop kaffe, da vi skulle ud at sejle. Vi ville
ikke risikere, at de brugte penge på at bespise os, Ruth og
Vagn var jo heller ikke med.
   Efter besøget hos familien Ioja kørte vi til Decebal, hvor vi
også havde spist om onsdagen. Kl. 13.00 havde vi en aftale
med Alin, præsten i Dubova kirke. Vi havde en dejlig sejltur
på Donau, selv om vi ikke kunne komme ind i Pestera Poni-
cova (en hule) grundet lav vandstand i Donau. Så vi nøjedes
med at klatre rundt i Pestera Vetarani , en hule der i slutningen
af det 17. århundrede blev brugt til forsvar mod tyrkerne.

Festen den 16. maj 2015 på Steaua Dunarii
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Klostret Mraconia
fra vandsiden

Kig ind mod
Pestera Ponicova

med den lave
vandstand

Om aftenen kom min facebookven Raluca med mand og søn
og spiste sammen med os. Lucian og Mariana kom også for
at sige farvel. Lucian havde på forhånd sagt, at det bare blev
et kort besøg - det trak dog ud til godt et par timer.
   Mandag morgen var det tid at drage mod storbyen Craiova,
ca. halvvejs mellem Orsova og Bukarest, hvor vi skulle checke
ind senest kl. 12.10 næste dag.
   Det gav os desuden mulighed for at lege turister i Craiova,
en by med ca. 350.000 indbyggere. Vi havde bestilt værelser i
udkanten af byen på vejen mod Bukarest. Efter en middag på
hotellet fik vi bestilt et par taxaer til at køre os de ca. 3 km ind
til centrum. Pris pr. taxa incl. drikkepenge løb helt op i 10 Lei,
ca. 17,00 kr.
   Vi besøgte universitetet, fik lov til at kigge indenfor og tage
billeder. Vi så rådhuset, smukke parker og springvand. Vi
flottede os også med is, øl og vand.
   Aftensmaden indtog vi på vores hotel Sydney. Vi aftalte at
mødes til morgenmad kl. 7.00 næste morgen, så vi kunne
køre derfra kl. 7.30.
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Trappen til
universitetet

i Craiova

Hallen,
Craiova

universitet

Parken ved
rådhuset
med en

blomster-
smykket

cello
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Rådhuset

Bag det
smukke

springvand
sidder fyrst

Mihai Viteazul
højt til hest

Koncerthuset
med flotte

vinduer
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Vi hører hver morgen om kø på Køgebugt-motorvejen - det
er vand i forhold til motorvejen omkring Bukarest mod
lufthavnen. Det tog ca. 2 timer at køre de sidste 20 km. Vi
var glade for, at vi var startet så tidligt fra Craiova.
   Vores fly lettede til tiden, og kl. 14.20 havde vi igen dansk
jord under skoene.
   Jørgen og jeg siger tusind tak til vore rejsefæller for en god
og berigende tur. Aase Krüth

Tove og Aase kunne ikke gå forbi isvognen, pris pr. stk. 5.04 kr.

Springvand foran rådhuset
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QueenZ og Vos & Co.

Mandag den 1. juni gik turen igen til Haslev for at hente tøj
hos firmaet QueenZ. Denne gang blev det til 3 store plast-
sække. Mens Jørgen og jeg står og fylder tøj i sækkene,
kommer en dame hen til os og præsenterer sig som Marga.
Hun spørger, om vi er interesseret i mere tøj. Vi aftaler et
besøg hos hende den efterfølgende mandag.
   Så mandag den 8. juni gik turen igen til Haslev, hvor der
hos Vos & Co. var sat 11 sække og 2 kasser frem til os. Det
var med en total fuld bil, vi drog hjemad igen.
   En stor, stor tak til QueenZ og Vos fordi I tænker på os og
de mange mennesker, I er med til at glæde i Rumænien.

Aase Krüth

Et lille udvalg

af det flotte tøj
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Årsmødet 2016
bliver

lørdag den 12. marts kl. 14.00

på
Slagelse Bibliotek,

Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu  X i kalenderen

ISBN: 978-87-997591-8-7

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 særde-
leshed.

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 agno-
stisk,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...???
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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 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

Torvet 4
4690 Haslev

Tlf. 56 31 21 72
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