Formanden har ordet
I år har vi kørt julepakker til vores rumænske familier for
sidste gang. Julepakkerne bliver fremover afløst af kontante
gaver, og i øvrigt arbejdes der på at etablere et tøjdepot på
skolen i Dubova, hvor fattige kan afhente tøj.
Vores modtagerfamilier har generelt fået det bedre gennem
årene – heldigvis, men der er stadig alt for mange, der har
behov for vores hjælp. Næste opgave bliver at se på, om vi
kan fordele hjælpen bedre.
Jeg har nu været medlem af FSRs bestyrelse i 9 år og
besluttet at fratræde som formand på generalforsamlingen i
2017, så yngre kan tage over. Det har været meget tilfredsstillende og givende at deltage i foreningens arbejde, og der
er også sket en udvikling. Vi har fået etableret en frivillig
modtager- og fordelingsorganisation ”Maria-Margrethe” i
Orsova, og til den har vi 2 gange om året sendt store lastvognslæs med tøj og inventar, og vi har de senere år givet
starthjælp til unges skoleuddannelse.
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle med tilknytning til
foreningen en glædelig jul og et godt nytår 2017 og håbe, at
I også vil støtte op om foreningens gode arbejde i de
kommende år.
Jørgen Günther Schmidt
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Sidste juletur i bil
En epoke er nu slut, og vi tager hul på en ny. Vi, dvs. Ruth,
Vagn, Jørgen og jeg, vil ikke længere tage den lange tur i bil
med julepakkerne, og vore donatorer slipper for at pakke
julepakker.
Fremover vil vi flyve til Rumænien, pakke muleposer, som
vi plejer, køre med rundt og dele dem ud til vore familier
sammen med pengene, der vil erstatte pakkerne.
Juleturen i år begyndte søndag den 30. november med, at
Jørgen og Vagn hentede bilerne hos JP Service i Lille Høm.
Næste punkt var at få læsset julepakkerne i den rigtige nummerorden. Til slut fyldte vi op med ekstra pakker og ting.
Tirsdag morgen kl. 5.00 mødtes Jørgen og jeg med Ruth
og Vagn nær Haslevvejen, og så gik det ellers mod Gedser i regnvejr. Vi nåede Gedser ved 6.30 tiden, kom ombord og
gik op for at nyde den forudbestilte morgenmad.
Det regnede stadig, da vi nåede Rostock og satte kursen
mod Berlin. Vagn havde forinden sørget for at købe de
nødvendige miljømærkater, som nu er påbudt i Tyskland, så
vi kørte med god samvittighed ind i Berlin og ud igen.
Undervejs nød vi Ruths madpakker. Det var lidt halvkøligt,
så måltidet varede ikke så længe. Uden problemer nåede vi
grænsen til Tjekkiet, fortsatte via Prag til Jihlava, hvor vi igen
skulle overnatte.

Frokost
på en
rasteplads
syd for
Berlin

3

Vi parkerede foran kommunens kontor, som vi plejer, vel
vidende at man ikke må parkere der mellem kl. 8 og 17. Vi
er altid tidligt på færde og væk igen inden kl. 8. Den gik bare
ikke i år. Politiet havde været forbi og sat nogle „klodser“ på
forhjulene af 3 biler. Det kostede 10 Euro at få dem pillet af
igen. Vi fik en meget fin kvittering for denne tyverisikring.
Kort før kl. 8 den 2 november forlod vi Jihlava og begav os
gennem Slovakiet og Ungarn mod Sannicolau Mare i det nordlige Rumænien, hvor der var bestilt værelser på hotel Malvina.
Med reservationen i hånden gik jeg ind til receptionen, hvor
en noget studs tjener meddelte, at de ikke havde nogen
værelser til os. Iflg. tjeneren var det ejerens søn, der havde
bekræftet bestillingen, og da han ikke var til stede, var der
ingen værelser til os.
Det havde vi ikke lige regnet med. Efter vores hjemkomst
har jeg sendt en mail til hotel Malvina og fortalt dem, at de
ikke skal regne med at se os mere, og at vi ikke vil anbefale
venner og bekendte at benytte hotellet. Den mail har de
selvfølgelig ikke svaret på.
Marian prøvede forgæves at hjælpe os. Jørgen og Vagn
var ikke vilde efter at skulle ind gennem Timisoara i regnvejr,
mørke og fremmede biler, så de besluttede at fortsætte hele
vejen til Steaua Dunarii - en tur på ca. 300 km. Jeg ringede til
Doru (ejeren af Steaua Dunarii) og selvfølgelig var vi velkomne
en dag før aftalt. Kl. 22.45 trillede vi op foran pensionen, blev
modtaget af familien Oniga, der ventede med varm mad til
os. Næste morgen tog vi den lidt med ro, spiste først morgenmad kl. 9.
Hjemmefra havde vi en aftalte med Lucian om at mødes
ved hangaren for at aflevere pakker til ham og hospitalet i
Orsova. Jeg aftalte med Lucian, at vi kunne mødes kl. 11
ved hangaren. Nu var der lidt mere plads i bilerne. Vi inviterede
Lucian og Mariana til at komme ud og spise sammen med os
kl. 18 for at fejre mit barnebarn Nadia‘s 10-års fødselsdag.
Jeg havde lovet , at vi ville skåle og ønske hende tillykke
med den runde dag. Lucian og Mariana inviterede os til
aftensmad søndag kl. 18.
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Aflæsning ved hangaren

Lucian flytter en ledning, så vi ikke kommer til skade
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Hyggelig middag på Steaua Dunarii sammen med
Mariana og Lucian

Fredag blev brugt til at kigge lidt på priser i supermarkederne,
handle lidt og gøre klar til at pakke muleposer hos Marians
forældre, Carolina og Mihai i Dubova. Vi nåede også en lille
tur op til Sf. Ana kloster, der knejser over Donau og Orsova.
Gennem årene har vi fået indøvet en arbejdsgang med at
pakke muleposer. Jeg starter længst væk, pakker en 7-8
ting i poserne, sætter dem til Ruth, der fortsætter. Når Ruth
har pakket sine 7-8 ting overlader hun poserne til Vagn, der
så lægger bananer i, binder for poserne og bærer dem ud i
bilerne. Jørgen og Marian har også deres faste jobs med at
fordele penge i kuverterne.
Det tog små 2 timer at pakke alle 92 poser og rydde op
efter os. Efter endt arbejde serverede Carolina en lækker
aftensmad for os.
Vi aftalte at mødes kl. 9 lørdag morgen for at køre til
Eibenthal og Baia Noua først. Præsten ved Dubova kirke, Alin
er også præst i Baia Noua, og han ved lige, hvor man finder
familierne. Der er nemlig vejnavne og husnumre deroppe.
Der skulle være dåb i kirken i Dubova kl. 15, så vi skulle være
tilbage inden da.
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Det er en nydelse at køre op ad den nye asfalterede vej.
Inden vi fik set os om, var vi oppe og kunne begynde at dele
pakker, poser og penge ud, alt mens Jørgen fotograferede.
Carolina ventede med sandwiches, kaffe og sodavand, da
vi var tilbage ved 13-tiden. Det var dejligt med en lille pause,
inden vi skulle rundt med de sidste 70 pakker.
Siden sidste år var alle vejene i Dubova også blevet asfalterede. Man var i fuld sving med at etablere rendestene. Det
tog kun 2 timer at få afleveret pakkerne. Familierne bor tæt,
og de myldrer ud, når de finder ud af, at bilerne nærmer sig.
Efter en hurtig kop kaffe med kage til aftalte vi at mødes kl.
9.30 søndag formiddag. Vi skulle først hilse på borgmesteren
og derefter mødes med de unge, som FSR i år har hjulpet
økonomisk, så de kan komme i gymnasiet i Orsova.

Familier

i
Eibenthal
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Baia Noua
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Dubova

Baia Noua

Dubova,
med den nye
asfalterede
vej
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Lørdag aften ringede Lucian for at sige, at der var ændringer
for søndag aften. Vi kunne ikke holde i deres gade med bilerne,
så de ville komme ud til os i stedet. Så kunne Jørgen og Vagn
også få en øl til maden, som han sagde.
Mødet søndag med de unge blev holdt udendørs i en pavillon
hos Marians forældre. De præsenterede sig alle på engelsk,
takkede for hjælpen og fortalte om deres fremtidsplaner.

og jeg gik ned til restauranten ca. 10 min. før. Og hvilken
overraskelse ventede os. Hele gruppen fra Maria-Margarete
stod rundt om bordet. Så var der jo ikke noget at sige til, at
vi ikke kunne være hos Lucian og Mariana. De klappede, da vi
kom ind og kom på skift og gav os nogle kæmpe knus. Det
samme gentog sig, da Ruth og Vagn kom et øjeblik efter.
Det er en rigtig hyggelig gruppe, Lucian har samlet, så
snakken gik lystigt, og vi hyggede os sammen.

Møde med skoleelverne, der er begyndt i gymnasiet

Derefter kørte Ruth, Vagn, Jørgen og jeg i kirke. Man behøver
ikke deltage i hele gudstjenesten, men vi nåede da Alins
prædiken og nadveren.
Efter kirkegangen var vi indbudt til at spise hos den ene af
Ruth og Vagns familier. De er nabo til kirken. Ih du milde,
hvor havde de haft travlt med at kokkerere - meget mere,
end vi kunne klare. Vi sluttede af med kaffe og lækre kager.
Som altid havde vi fået gaver med retur til de danske familier.
Som altid indeholdt mange af poserne også Tuica, den
hjemmebrændte blommebrændevin, som man ikke må udføre. Søndag eftermiddag gennemgik vi alle poser og pakker
og fjernede ulovlige flasker. Dem gav vi til Doru, så kan vi
altid få en gratis snaps næste gang, vi kommer.
Vi skulle jo mødes med Lucian og Mariana kl. 18, så Jørgen
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Lucian morer sig over, at han tog fusen på os - sammen med
gruppen Maria-Margareta

Mandag skulle vi i skole. Fra skolen havde man forespurgt,
om vi igen kom på besøg. Det var planlagt hjemmefra. Der
var lavet poser til alle både i børnehaven og i skolen. Gad
vide, hvor længe skolen vil blive bevaret? I år er der kun 8
børn i børnehaven og 5 i skolen, fra 1. til 4. klasse. Der var
kommet nye lærere begge steder. Carolina havde tilbudt at
tage med os, det havde vi selvfølgelig taget imod. Igen blev
vi beværtet med kaffe, cola og kager på lærerværelset.
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Børnehaven på skolen i Dubova

Skolebørnene, sammen med deres lærer og Carolina til højre
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Børnene i gang med at fremstille Dannebrog

Skolen har også fejret Halloween
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Vi havde lovet vores egen Maria at komme ned til hende
efter besøget på skolen. Bare til en kop kaffe, havde vi sagt
til hende. Men det syntes Maria trods sine 79 år ikke vi skulle
nøjes med. Hun havde lavet mad til os. Vi er ikke vant til at
spise så meget og så tit, så det kan knibe lidt med appetitten,
når man skal besøge så mange.
Da vi vendte tilbage til vores pension, var det tid til at pakke
og forberede hjemturen, der skulle starte næste morgen.
Efter en tidlig morgenmad tog vi afsked med Mariana og
Doru og begav os ud på hjemturen. Første overnatning var
på Barokk hotel i byen Hegyeshalom i Ungarn, ikke langt fra
grænsen til Slovakiet.
Det er et spændende sted med flotte lysekroner og en
masse udstoppede dyr. Man kan desværre kun få morgenmad
der uden for sommersæsonen, men få hundrede meter derfra
er der et godt spisested.

Barokk Hotel
i
Ungarn

Sidste overnatning var, som det plejer at være, hos familien
Werner i Schwarzheide lidt nord for Dresden. Det er en lille
pension med bare 7 værelser, men med en hygge og betjening,
så man tror man er hjemme.
Der var lige tid til en tur i Bordershop, inden vi skulle med
den nye hybridfærge „Berlin“ fra Rostock til Gedser. Det var
en fornøjelse at sejle med sådan en lydløs færge. Vi havde
også købt og betalt spisebilletter til turen hjem. Når man
køber sammen med færgebilletten sparer man 20 kr. pr. næse.
Det er jo også værd at tage med.
Først på aftenen nåede vi hjem igen efter 3.774 km. Bilen
skulle tømmes for returpakker - 74 stk. ialt.
Fredag formiddag vaskede Jørgen og Vagn bilerne og fik
dem afleveret.
Tak til JP Service i Lille Høm for leje af biler på favorable
vilkår. Tak til Ellen og Birte i Herlufmagle, fordi de igen havde
syet nogle dejlige store muleposeer. Tak til Ana for de mange
oversættelser af breve. Og sidst, men ikke mindst tak til Ruth
og Vagn fordi de endnu en gang har gjort Jørgen og mig
selskab på turen. Tak til Jørgen, fordi han gennem 13 år har
accepteret, at vores udestue er blevet brugt som pakkecentral i tiden op til juleturene.
Aase Krüth

Rigtig glædelig jul og godt nytår til vore medlemmer og alle
der på den ene eller anden måde støtter os i vores arbejde.

Craciun fericit si un An Nou fericit
Glædelig jul og godt nytår
Haven
på
hotellet
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Eibenthal

Indholdet i dette års muleposer:
1 l madolie
2 l sodavand
1 kg mel
1 kg majsmel
400 g pasta
1 kg ris
1 stk håndsæbe

1 pk vafler
1 gl tomatpasta
1 pl chokolade
1 kg sukker
1 ds paté
1 ds sardiner
4 bananer

Ung mand
fra
Baia Noua.
Ham
mødte vi
på
tilbageturen

Bedstemor
og
barnebarn
i
Dubova

Klar til start - projekt muleposepakning
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Dubova
med
Donau
i
baggrunden

Dubova

Dubova

Dubova
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To ældre
damer
i
Dubova
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Støt vore annoncører, de støtter os

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

Lions Suså

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Ringsted Y‘s Men‘sClub

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

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77
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Bestyrelse:
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

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

Bespisningsemballage

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