Bestyrelse:
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
Annette Bøgh
Smedegade 44, 4200 Slagelse
Telefon 40 35 42 20
Mail: ab@fsr2003.dk
Herdis Winther Olsen
Vestergade 13, Kr. Helsinge
4281 Gørlev
Telefon: 58 86 60 12
Mail: hwo@fsr2003.dk

Hjemmeside: www.fsr2003.dk
REDAKTØR

NYHEDSBREVE:

AASE KRÜTH

Nyhedsbrev nr. 48
juni 2016

Julepakker
I sidste nummer af Nyhedsbrevet fortalte vi om påtænkte
ændringer omkring julepakker.
Ændringerne skyldes dels, at det er dyrt at køre julepakker
til Rumænien, dels at det er en stigende ulempe for flere givere
at skulle lave en pakke, og dels, at de, der hidtil med stor flid
har kørt julepakketurene ikke kan forventes at kunne vedblive
med det.
Vi har igen drøftet spørgsmålet i bestyrelsen og besluttet,
at vi kører julepakketuren som sædvanligt i 2016, men at
det er sidste gang.
Det vil sige, at de, der ønsker at pakke og sende en julepakke
i år, blot gør, som de plejer. De, der – af den ene eller den
anden grund – ikke ønsker at pakke en julepakke i år, kan i
stedet for vælge at sende et beløb til Aase og meget gerne
også en personlig julehilsen. Hvis man beder om det, vil Aase
sørge for, at en aftalt del af beløbet bliver anvendt til pakning
af en julepakke. Resten af beløbet vil blive vekslet til rumænske
Lei og udleveret til modtagerne kontant. Hvis man ikke beder
Aase om at pakke, vil hele beløbet blive vekslet og udbetalt
kontant.
I 2017 og frem vil der ikke blive kørt julepakker til Rumænien. Det beløb, som Aase modtager, vil i sin helhed blive
vekslet til Lei og udbetalt kontant sammen med den sædvanlige
mulepose med lokalt indkøbte madvarer. Det vil blive drøftet
med vores rumænske hjælpere, om der eventuelt kan indkøbes flere lokale varer for en del af gavebeløbene.
Vi forestiller os, at gavebeløbet skal være på 300 kroner,
men man kan selvfølgelig give det, man ønsker.
For at orientere modtagerne om ændringerne vil vi få Ana
til at forfatte et brev herom på rumænsk og udlevere det
sammen med julegaverne i november 2016 til alle familier.
Selv om vi fra 2017 ikke længere bringer julepakker fra
Danmark, vil vi fortsat hvert år være med til at omdele julehilsnerne i form af kontanter, afsendernes personlige julehilsner
og lokalt indkøbte varer. Men vi tager sandsynligvis derned i
fly og kan ikke tage pakker med.
Jørgen Günther Schmidt
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Færøgade 6
4690 Haslev

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

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
15

Transport til dr. Lucian

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

Igen i år var FSR så heldige at modtage en mængde gode,
brugbare effekter efter Lions Suså‘s loppemarked den 7.-8.
maj.
Mandag den 9. havde vi travlt med at pakke ned i banankasser, så alt kunne være klar næste dag, når transporten fra
P. Poulsen Shipping meldte sin ankomst.

Så ankommer bilen til
Hømvej

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Hans Henrik
og Vagn på
ladet

Stor tak til Ruth, Tove, damerne fra Lions samt Hans Henrik,
Vagn og hans fætter Egon og Frank, som Michael fra bestyrelsen havde hyret.
Fra bestyrelsen deltog desuden Jørgen G, Michael, Anni og
undertegnede (Aase).
Resten af bestyrelsen var desværre arbejdsramte.
Tak for mad til Ruth, både mandag og tirsdag.
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Støt vore annoncører, de støtter os
Fine
kontormøbler
fra bl.a.

Motorola
og Dr.
Oetker

Slut på
Hømvej,
så vi
fortsætter
til Lions
på
Sandbyvej

Årsmødet 2017
bliver

lørdag den 11. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu X i kalenderen
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Der er
nok at
tage af

både ude

og inde
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Hvad kan
vi stoppe
ind her?

Så er vi
ved at
kunne
holde
fyraften

og sende
vognen
mod
Rumænien

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer,
tak for jeres trofaste støtte
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Påsken 2016
Påskedag i Rumænien faldt i år den 1. maj. FSR har atter rakt
en hjælpende hånd til nogle af de familier, der har det hårdt uden at skele til, om familien er adopteret eller ej.
Marian har efterfølgende sendt billeder af nogle af modtagerne.
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Transporten var i Orsova lørdag morgen, hvor mandskabet
fra Maria-Margareta havde smøget ærmerne op og var klar
til at tømme bilen.
Lucian har som altid sendt billeder. Arbejdet startede kl. 7.
Det har sikkert været en smule køligt - flere har trukket
hætten op over ørerne.
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Chaufføren
hjalp også
til, her
med en
sengegavl

men der
skal også
være tid
til en tår
kaffe og
en basse

Der var
mange
banankasser

Hangaren
fyldes op
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Mange
timers
arbejde
venter
forude

inden det
sidste
bæres
ind
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