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Lidt fra formanden.
Så lykkedes det endnu en gang at få en transport af sted til Rumænien,
som I også kan læse om inde i bladet. Selvom vi nok, som tidligere
nævnt, kommer til at skære ned på antallet af transporter sydpå
med møbler, tøj, inventar osv., vil vi også fremover sørge for, at der
bliver kørt det af sted, som der er brug for, og som vi kan skaffe.
Vi hører af og til fra vore rumænske kontakter om et aktuelt behov,
og så prøver vi at finde en løsning. I april brød Orsova hospitals printer og kopimaskine sammen, og så er man ilde stedt. De rumænske
hospitalsbudgetter er typisk ikke i stand til nemt at klare sådan en
udfordring, og vi fik derfor ønsket præsenteret af doktor Lucian.
Jungletrommerne virkede, og gartnerigrossisten Global Flowers,
Odense tilbød at give en lettere brugt maskine, der var blevet i
overskud. Kopimaskinen fik nogle prøvekørsler, og da den fungerede
fint, skulle den bare hentes. Maskinen var regelmæssigt serviceret
og der fulgte ekstra farvepatroner med.
98 ret uhåndterlige kilo kopimaskine skulle ned fra 1. sal via en
temmelig smal vinkeltrappe. Der måtte forstærkning af foreningens
kræfter til, så undertegnede fik fat i en 18-årig nevø, William, der til
daglig løfter jern i et fitnesscenter, og med lidt tålmodighed fik vi
kopimaskinen ned i jordniveau og læsset ind i varebilen, så vi kunne
komme til Ringsted med den. Så var det ønske opfyldt.
Vi håber, at maskinen kommer til at tjene hospitalet godt i adskillige
år, og vi siger tusind tak til Global Flowers for den gode gave.
Lions Suså har igennem adskillige år ladet os få de overskydende
gode effekter fra deres store loppemarkeder. Det er blevet til virkelig
mange, store lastvognslæs. Tilmed har Lions klubben også givet os
rigtig gode kontante tilskud til transporterne sydpå. Det har været
en særdeles god kilde til at kunne hjælpe rigtig mange fattige rumænske
familier, som manglede møbler og andet til deres hjem. Men fra i år
har Lions Suså valgt, at andre aktører også skal have adgang til at
overtage de overskydende loppemardseffekter, og vi vil derfor i
fremtiden nok få væsentligt færre effekter derfra. Tiden vil vise,
hvordan fordelingen af resteffekerne bliver, men vi vil gerne sige
Lions Suså rigtig hjertelig tak for den generøse hjælp igennem årene
hidtil, og vi håber på et godt samarbejde fremover.
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Michael Tønning

Rigtig god og forhåbentlig solrig sommer
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I år faldt den ortodokse påske sammen med vores. Vi havde
igen overført 5.000 kr., så Marian kunne sprede lidt glæde
hos dem, der trænger mest til en lille opmuntring.
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Støt vore annoncører, de støtter os

Lidt flere påskebilleder

Årsmødet 2018
bliver

lørdag den 10. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu X i kalenderen
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Transport til Rumænien

GULDBRYLLUP
Den 3. juni kunne Ruth og Vagn fejret, at de har været mand
og kone i 50 år.
Jørgen og jeg var sammen med ca. 100 andre til morgenvækning og morgenkaffe i et stort telt i deres have.
Fra FSR skal lyde et hjerteligt tillykke og en stor tak for jeres
store hjælp i foreningen.

Aase

Den 10. maj kunne vi indløse det gavebrev vi havde fået den
3. december 2016 fra Lions Suså i anledning af deres 40 års
jubilæum.
Gennem nogle af Ruth og Vagns bekendte var vi blevet
tilbudt nogle møbler fra Skodsborg Kurhotel. Møblerne stod
hos flyttefirmaet Axdal i Greve. Skodsborg ville kun betale
for opbevaring til udgangen af april måned, så Vagn, Jørgen
og jeg drog mod Greve for at bese møblerne.
Hvilken positiv overraskelse! De så ud som nye, så vi sagde
straks ja tak og bestilte en halv transport til Rumænien.
Der var 18 paller i alt plus nogle bure, der skulle tømmes. Vi
aftalte med Lars hos Axdal, at vi betalte en halv måneds
husleje, og at han ville hjælpe os med at læsse bilen. Vi havde
skaffet 18 andre paller, så Lars bare kunne sætte pallerne op
på vognen med trucken. Det tog under en time at få læsset.
Det kostede knap 2.000 kr. i det hele.
Det var en god og billig løsning for sådan nogle pensionister
som os, der stod for læsningen i Greve.

Så læsser vi

de fine møbler
fra Skodsborg
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Rigtig god sommerferie
til lærere og elever
Efter læsningen i Greve fortsatte vi til Ringsted, hvor vi skulle
finde plads til ca. 150 kasser - fortrinsvis banankasser.
Her stødte vores nye formand Michael Tønning til sammen
med én af de nye i bestyrelsen, Frank Hansen. Frank har tidligere hjulpet os med at læsse, så han vidste godt, hvad der
ventede ham.
Igen havde Ruth sørget for kaffe og mad og drikke til os.
Chaufføren havde hun også tænkt på - han fik en madpakke
og sodavand med.
Frank og Michael havde også et læs, der skulle med, en
tandlægeklinik og en stor printer/kopimaskine til hospitalet,
hvis kopimaskine var stået af. Det var vigtigt, at den kunne
kopiere A3. Michael havde hentet kopimaskinen på Fyn.
Vi havde kun bestilt en halv transport, så vi kunne jo ikke
bare bruge løs af pladsen på bilen, men takket være chaufføren, Frank og Michael lykkedes det at få fyldt alle hulrum ud
og få plads til alle kasserne, tandklinikken og kopimaskinen.
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Sidste skoledag
den 14. juni med besøg af bl. a. klovnen Coco, der sørgede
for at „pynte“ børnene

Vi måtte tage 4 sengebunde og et par småborde fra - de
kommer med næste gang.

Der var desværre
ikke

plads til disse
ting

Michael i de højere luftlag, på bare fødder
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Fine tegninger fra børnehaven

Læsset er ved at være på plads, og der kan sikres med
stropper, så det bliver, hvor det er sat.

Tusind tak og velkommen til de nye donatorer, der har
„adopteret“ de to familier, der stod uden hjælp - alle de rumænske familier har igen en donator.
Aase
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Den 29. maj var Jørgen og jeg hos QueenZ i Haslev for at
hente overskud fra deres lagersalg den 27.-28. maj.

Den 14. maj skulle der så læsses af i Lucians hangar i Orsova.
Hans gruppe Maria Margarete har sikkert fået sved på panden
- de skulle løfte alt ned med håndkraft.

En stor tak til QueenZ for, at de stadig tænker på os.
Vi kørte hjem med 4 store sække, der nu skal ses efter, om
der er noget der lige skal en tur til Ellen og Birthe i Herlufmagle.
De 2 flittige damer gør et kæmpe arbejde for os. De syr
muleposer til juleturen, de reparerer tøj, de strikker og syr,
og så samler de forresten også tøj sammen til os.
Ellen har allerede syet 105 muleposer til brug til november.
De kom med transporten den 10. maj.
Aase

I Rumænien fejrer man den 1. juni barnets/
børnenes dag

Børn fra børnehaven på Dubova skole
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Da vi var i Rumænien i november spurgte Carolina, om hun
ikke kunne få noget tøj. Hun ville gerne lave et tøjdepot på
skolen. Hun havde fået lov til at indrette det tidligere lærerværelse til formålet. Kasserne til Carolina blev også læsset af
i hangaren, inden videre transport til Dubova. „Det finder vi
selv ud af“, sagde Lucian. Der var 75 kasser til Carolina.

Efter veludført arbejde er det tid til en forfriskning - „Det har
vi lært af jer“, er Lucians kommentar
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