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Formanden har ordet
Julepakketuren 2015 er nu godt overstået. Der blev kørt
med 2 fyldte kassevogne med Ruth og Vagn og Aase og
Jørgen som besætning, 93 julepakker og resten fyldt op med
diverse gods til fordeling. Det har været et stort arbejde,
men også til glæde for både modtagere, afsendere og de,
der har hjulpet med indsamling og transport.

Færøgade 6
4690 Haslev

De fleste gavegivere har selv pakket deres julepakker, men
enkelte har af forskellige grunde ikke kunnet pakke selv. Det
har Aase så gjort, for alle skal have en pakke.
Ud over julepakken fra Danmark får hver familie en mulepose
med kolonialvarer og godter, som vi indkøber i Rumænien.
Det har bragt os på den tanke, at vi godt kunne erstatte
nogle af julepakkerne fra Danmark med gaver indkøbt i
Rumænien. Dvs. at de givere, der ikke kan eller som foretrækker at være fri for at pakke, kan give et beløb til indkøb
af en julekurv i Rumænien.
Mange sender tøj i deres julepakke. I det omfang, vi ikke
sender pakker, kunne vi måske i stedet for etablere et depot
med brugt tøj på skolen i Dubova, hvor man op til jul kunne
vælge sig noget tøj.
Det vil vi tænke mere over og tage op til drøftelse på årsmødet
i marts 2016.

Østergade 8
4171 Glumsø

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

Torvet 4
4690 Haslev
Tlf. 56 31 21 72

Bespisningsemballage

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

På styregruppens vegne ønsker jeg alle foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Jørgen Günther Schmidt

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
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Juleturen 2015

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

Lions Suså

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801
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Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Denne, den 12. tur i rækken af vore ture ned med julepakker,
blev på mere end én måde anderledes i forhold til de tidligere
ture.
For det første kunne Bitten og Steffens kassevogn ikke
mere klare den lange tur, så vi måtte i byen og leje biler, og
for det andet, var vore venner i Rumænien ramt af sygdom.
Turen begyndte tirsdag den 3. november. Vi var med færgen
fra Gedser kl. 7 - ligesom vi plejer. Alt kørte på skinner, og vi
har aldrig været så hurtigt gennem Berlin. Første pause, hvor
vi nød Ruth‘s madpakker, var et godt stykke syd for Berlin.
Bedst, som vi stryger af sted på motorvejen, ringer Lucian
for at fortælle, at han er på vej til Timisoara for at blive opereret for nyresten. Senere ringer han igen for at fortælle, at
man ved scanningen for at lokalisere nyrestenen havde
opdaget et aneurisme (en udposning på en åre). Dette skulle
han også opereres for, men først efter nyrestenen var væk.
Mariana var sammen med ham på hospitalet. Han ville sende
mig en sms med tlf.nr. på Gabi (hans ambulancechauffør), så
jeg kunne ringe til ham, når vi nærmede os Orsova. Desværre
ville vi ikke se noget til hinanden denne gang.
Da vi kører i det nordlige Tjekkiet, begynder bilen, som Jørgen og jeg kører i, at tabe fart og en rød lampe at lyse. Vi
kørte ind på en P-plads, og Vagn ringede hjem til Jesper, ejeren
af bilerne. Vi listede til Jihlava til Pension Mahleruv, hvor vi
plejer at overnatte. Næste morgen fandt vi et Iveco-værksted.
Her kunne en computer konstatere, at det var galt med
turboen. Man kunne have en ny næste morgen kl. 6. Det var
en streg i regningen. Selv om det var et stort værksted, var
der ingen, der talte bare lidt engelsk, så vores kommunikation
foregik via Google Translate. En sensor, der var sodet godt
til, blev renset, og så regnede vi med, at problemet var løst.
Men computeren sagde stadig, at det var turboen.
Efter en forsikring om, at vi ikke kunne ødelægge noget,
besluttede vi at fortsætte. Vi var allerede blevet 7 timer forsinket. Værkfører og mekaniker mente vist ikke, at vi var rigtig kloge. „Og I skal til Rumænien“ sagde de og rystede på
hovedet.
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Men til vores store glæde lyste den røde lampe ikke mere,
og vi tabte ikke fart - det gik bare derudad.

Støt vore annoncører, de støtter os

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.

ISBN: 978-87-997591-8-7
Iveco-værksted i Jihlava

Den røde lampe begyndte igen at lyse, da vi nåede til Ungarn,
og Jørgen standsede motoren, mens jeg købte vignetter. Da
han efter 10 min. startede igen, var der heldigvis ingen problemer.
Med 7 timers forsinkelse kunne vi ikke nå til vores næste
hotel, Malvina i det nordlige Rumænien, så jeg fik Marian til at
ringe dertil og sige, at vi grundet uheld ikke kunne nå frem
inden lukketid.
I stedet overnattede vi godt 100 km syd for Budapest på
Mizse Motel. Vi sad ikke længe og hang over maden, men gik
hurtigt til ro.
Næste dag havde vi ca. 150 km ekstra at køre i forhold til
det planlagte. Takket være Jørgens studier af de rumænske
veje, kunne vi køre uden om Timisoara og indhentede derved
nogen tid. Med kun 2 timers forsinkelse i forhold til sidste år
kunne jeg ringe til Gabi og bede ham komme ud til hangaren
4

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...???

Årsmødet 2016
bliver

lørdag den 12. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu X i kalenderen
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(Lucians lager). Gabi og hans kone ventede på os, da vi nåede
til lageret.

Steffen Hemmingsen
er ikke blandt os mere
Onsdag den 18. november om eftermiddag
afgik Steffen ved døden på sit værksted, blandt
de biler, som hele livet havde været hans
arbejde og hobby.
Steffen havde været syg gennem nogen tid,
men som hans kone Bitten skrev til mig i en
mail dagen før, så syntes hun, at der var
fremgang at spore.
De fleste i FSR har hørt eller i Nyhedsbrevene
læst om Bitten og Steffen. Fra 2004 til 2014
var det dem, der stillede bil til rådighed for
vore ture til Rumænien med julepakker.

Aflæsning på lageret

I FSR skylder vi Steffen en stor tak. Han var
altid imødekommende og hjælpsom, når det
gjalt humanitært arbejde.
Nu er han ikke mere. Vore varme tanker går
til Bitten, de to døtre Dorthe og Heidi, svigersønnerne og børnebørnene.
Steffen, der kun blev 66 år, blev bisat fra Benløse kirke den 27. november.
Æret være Steffens minde

Aase Krüth
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Møde
på
Dubova
skole

Så er der igen noget at dele ud af

Gabi var et par gange i kontakt med Lucian på hospitalet i
Timisoara, når det kneb med at forstå hinanden. Ved Lucians
hjælp blev vi inviteret til at spise hos Gabi og hans kone
mandag aften - dagen før hjemturen.
Efter veludført arbejde kunne vi fortsætte til vores pension
Steaua Dunarii og familien Oniga.
Fredag formiddag var vi i Orsova for at hæve penge. Nu vi
var i Orsova, prøvede vi at køre forbi hos George og Zita for
at aflevere en lille pakke. George har tidligere været lærer på
skolen i Dubova men blev sparet væk, da man flyttede de
ældste elever til Eselnita og Orsova. Zita var grundet skoleferie
hjemme med børnene. Vi blev budt på kaffe og nåede da
også at hilse på George, som Zita ringede efter.
Fredag aften skulle vi som sædvanlig til Marians forældre i
Dubova for at pakke muleposer. Ved ankomsten blev vi modtaget af Marian, der fortalte, at hans mor, Carolina var indlagt
i Timisoara. Vi kiggede noget, da vi mødte Mihai. Han havde
været så letsindig at sætte en stige til et træ og klatre op i
det. Hvad han skulle i træet, vidste Marian ikke, men da det
var fugtigt vejr, var han gledet og faldet ned. Han havde bræk6

Besøg
i
børnehaven

Boligkvarter
i
Orsova
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Vores
udestue
omdannet
til
pakkeri

ket noget i ryggen, og på hospitalet havde lægerne givet
ham et korset på.
Ruth og jeg pakkede muleposerne, Vagn kom bananer i og
bar dem ud til bilerne, mens Jørgen og Marian lagde ekstra
penge i de medbragte kuverter. Pengene, der var overført i
danske kr., blev omregnet til rumænske Lei.
Det var en særlig fornøjelse at pakke muleposer i år. Ellen
og Birthe havde lavet dem ekstra store og med ekstra lange
hanke, så det også var nemt for Vagn at binde for poserne.

Muleposene, set fra
både den ene og
anden side

Strikkedamerne
ved
Bellahøj
Kirke

Ruth
og
jeg
pakker
muleposer
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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
7

Mihais svoger fra Craiova var blevet tilkaldt for at hjælpe
Mihai under hans sygdom. Chefen i huset var nu Mihais mor,
og som Marian sagde, så kommanderede hun med drengene.
Bedstemor lavede mad til os fredag aften.
På vej mod Dubova lørdag morgen blev vi overhalet af en
bil i ret høj fart. „Det var præsten“, sagde Jørgen - og det var
det. „Det var jo kl. 9“, sagde Alin grinende, da vi 2 min. i ni
standsede foran vores startsted.
Igen i år startede turen i Eibenthal og Baia Noua. Alin skulle
være tilbage inden middag, da der skulle være bryllup i kirken
kl. 13.
Turen op til Eibenthal gik som en leg ad den nye vej. Transporttiden er reduceret til under det halve, så snart begyndte
vi uddelingen af julepakker, penge og muleposer.

Tak til Ruth, Vagn og Jørgen for godt selskab. Tak til Vagn og
Jørgen for god og sikker kørsel frem og tilbage, og sidst men
ikke mindst tak til alle, der har støttet os.
Til slut kan jeg lige nævne, at turen var på 3.888 km fra
Vetterslev og hjem igen.
Aase

Glædelig jul og godt nytår
Bedsteforældrene
i vores
egen
familie

Lucian er blevet opereret både for nyresten og for aneurismet,
der viste sig at være 7 cm langt. Nu håber vi så bare, at han
hurtigt kommer til kræfter igen.
Rumænerne og alle omkring foreningen Maria-Margareta
har brug for ham.

Siden vores hjemkomst har Jørgen og Vagn været hos Motorola i Glostrup og hentet en masse fornemme møbler. Her
var de heldige at få lokket Hans Henrik Hansen til at være
med til at tage slæbet.
Tak for hjælpen Hans Henrik.
Familien
har en
del
kaniner

Den 30. november var Jørgen hos QueenZ i Haslev for at
hente 8 sække nyt tøj. Han måtte tage af sted alene, da jeg
var med et barnebarn til bedsteforældredag i skolen.
Afhentningen kunne ikke vente til 1. december, da Queenz
havde opsagt deres lejemål for at flytte til andre lokaler.
Lejemålet skulle derfor afleveres den 30.11.
Aase
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Mandag aften skulle vi mødes med Gabi kl. 18 ved markedet
i Orsova, så han kunne vise os vej hjem til ham og hans
kone. Pludselig ser vi Gabi komme løbende. Bilen ville ikke
starte, så han måtte i stedet tage apostlenes heste. Han fik
dog et lift med hjem. Her fik vi også hilst på hans far. Vi blev
igen beværtet med et udsøgt måltid. Der var lidt sprogproblemer, men vi havde en rigtig hyggelig aften.

Familier
i

Eibenthal
og

Jørgen var som altid fotograf, så han kom desværre
ikke med på billedet

Vi fik afleveret de medbragte gaver til Lucian og Mariana
samt pengegaver til foreningen Maria-Margarete. Vi fik også
afleveret et gangstativ til Constantin Paulescus mor, der er
alvorligt syg. Constantin stammer fra en lille landsby uden for
Orsova, men har boet i Danmark i mange år. Moderen har
fået stativet og er vældig glad for det.
Afregningen med Doru på Steaua Dunarii var klaret, så den
sidste aften kunne vi bare hygge lidt sammen med familien
Oniga og forberede os på turen hjemad næste morgen med
overnatning på Barokk Hotel i Ungarn og Pension Werner i
Schwarzheide, Tyskland.
Turen hjem forløb uden problemer trods kontrol i Sydtyskland og i Gedser. Når man har rent mel i posen og orden i
papirerne, er der ingen grund til frygt.
16

Baia Noua

9

Samme Stefan var nu ellers vældig kæphøj om lørdagen, da
vi var rundt med pakker - da sad han selvfølgelig også sikkert
på sin fars arm

Så skal pakken køres hjem

Alt klappede i Eibenthal og Baia Noua, så vi var tilbage i god
tid, før brylluppet skulle finde sted. Vi blev nu budt på en kop
kaffe, inden vi skulle i gang med at dele ud i selve Dubova.
Det viste sig, at bedstemor udover kaffe også trakterede os
med friskbagt, lun æblekage. Så var vi klar til sidste etape.
Som tidligere år stimlede familierne sammen omkring bilerne,
vi skulle ikke bruge tid på at opsøge dem.

Vi havde lovet at besøge vores Maria, når vi var færdige på
skolen. Selvom aftalen lød på en kop kaffe, havde Maria
selvfølgelig også lavet noget mad til os. Vi nærmest går fra
det ene bord til det næste. Der er ingen chance for at tabe sig
lidt, trods arbejdet med muleposer og kasser.

Hilsen fra Dubova til Slagelse
10
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Efterårsfarver
i Dubova

Mandag formiddag besøgte vi skolen og børnehaven. Ruth
og jeg havde hjemmefra lavet nogle poser til alle børnene.
Der var Lego, biler, kasket og slikpose til drengene og dukke,
tørklæde, smykke og slikpose til pigerne.
Det var sjovt at se forskellen fra sidste år, hvor den lille
Viorel stod stiv som en pind - nu deltog han aktivt i sang og
dans. Til gengæld brød Stefan ud i voldsom gråd, da vi trådte
ind i børnehaven. Han var ikke til at trøste, så man måtte
hidkalde hans mor.

Bedstemor med 2 børnebørn iført nye kasketter

Vi havde fået en hel del nye, røde kasketter fra Dr. Oetker i
Glostrup. Dem delte vi ud på vores tur rundt, til stor glæde
for børnene.

Mange af familierne havde allerede pakket en lille pose eller
pakke, der skulle med tilbage til deres danske familie. Igen og
igen hørte vi, hvor meget hjælpen fra Danmark betyder i et
lille samfund, der endnu ikke har mærket til fremskridt og EU.
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Lutter

Hilsen fra Bellahøj Kirke til Dubova Kirke

Igen i år har FSR været med til at give 8 unge (6 fra Eibenthal
+ Baia Noua og 2 fra Dubova) mulighed for at fortsætte i
gymnasiet i Orsova. Vi havde i lighed med sidste år et møde
med de unge, så de kunne præsentere sig og fortælle om
deres planer for fremtiden. En af de unge fra Eibenthal var
desværre blevet syg og kunne ikke deltage. Borgmesteren,
der selv bor i Eibenthal sørgede for transport i sin egen bil.

glade

ansigter

Syv unge mennesker med håb for fremtiden
12
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