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Som de fleste nok har bemærket igennem et stykke tid, er
det åbenbart snart jul. I hvert fald hvis man ser på de julevarer,
der er kommet frem i butikkerne. Det er som altid skræm-
mende tidligt, at der varmes op til julen. Men på nogle felter
er det alligevel rettidigt at tænke på jul nu, for inden længe
tager Aase, Jørgen, Ruth og Vagn af sted mod Rumænien på
juletur. Det bliver i år en anderledes tur end de foregående år,
som vi har besluttet: Der bliver ingen pakker fra os danske
givere, men i stedet pengegaver så vi på den måde kan give
modtagerne mulighed for at vælge at købe, hvad de måtte
mangle mest. I tilgift støtter vi på den måde også de lokale
handlende i Rumænien, når vore penge bruges der og ikke i
danske butikker.
    De fire ovennævnte trofaste rejsende i juleglæde får i år
en mindre opslidende tur i november end tidligere, når det
foregår med fly samt en lokalt lejet bil.
   Udover, at besøget fra Danmark utvivlsomt vækker glæde
blandt gavemodtagerne, er turen jo også vor forenings øjne
og ører på stedet. Det er vigtigt at holde øje med, hvordan
udviklingen går i området, som vi støtter. Vi har ganske vist
vore lokale, pålidelige hjælpere i Rumænien, som vejleder om,
hvem der trænger til hjælp, men det er også vigtigt, at vi selv
er til stede med passende mellemrum. Der sker heldigvis på
flere fronter gode udviklinger, men der er stadig lang vej igen,
indtil alle har det så godt, at de kan klare sig selv.
   Som det kan læses inde i dette blad, fik vi, trods tidligere
oplysning om stop for resteffekter fra Lions Susås loppe-
marked, alligevel lov til at overtage gode effekter til et helt
læs. Det var en god overraskelse, for der er stadig behov for
mange ting i Rumænien.  Med stor tak til Lions Suså tager vi
imod et godt tilbud, selvom vi egentlig var forberedt på at
reducere vore lastvognssendinger. Og vi takker også alle
andre, der har bidraget med mange gode ting til denne sending.

Michael Tønning.

Lidt nyt fra formanden



Nyt fra Rotary Hobro og Viborg

Svend Ovesen fortæller, at det endelig er lykkedes Lucian at
få plader på ambulancen, så den kan gøre gavn. Det er næsten
et år siden, ambulancen forlod Danmark for at gøre tjeneste
i Orsova.
   Mange har forsøgt at lægge Lucian hindringer i vejen og
chikaneret ham efter bedste evne. Han har været i ministeriet
i Bukarest for at få de nødvendige tilladelser. Men nu er ambu-
lancen køreklar - nymalet og flot.

   Viborg Rotary Klub har sendt en masse hospitalsudstyr til
Lucian og hospitalet i Orsova i august måned, og  to medlem-
mer fra Viborg har også været på besøg hos Lucian. Efter
sigende var det et godt og givtigt besøg.
   Det var egentlig planen, at det store sygehus i Severin skulle
have del i goderne, men efter at Lucian var kommet på uan-
meldt inspektion og ikke kunne finde nogle ting, han vidste
var leveret, ja så afbrød han samarbejdet med hospitalet.
Han tolererer ikke snyd og bedrag.

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

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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Årsmødet 2018
bliver

lørdag den 10. marts kl. 14.00
på

Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu  X i kalenderen

Støt vore annoncører, de støtter os

4 21



Fin reklame for Rotary klubberne og den rumænsk-danske
forening Maria-Margareta (pyt med, at der mangler et d i
enden på Hadsund).

Julehilsen 2017

Ana har igen forfattet en julehilsen til fri afbenyttelse. Jeg
udskriver gerne og lægger den i brevet til jeres familie, hvis I
blot mailer eller sender den til mig.

Med venlig hilsen
Aase

Un timp plin de traditii se apropie. In unele famili traditiile vechi
le intalnesc pe cele noi, in altele traditiile vechi continua
neschimbate iar in alte familii noi traditii prind viata. Si ceea ce
le uneste e mesajul de Craciun: un rege e nascut, fiul Domnului.
Miracolul care ne aminteste de fiecare an ca Dumnezeu exista
si ca suntem iubiti si sa iubim.
Un Craciun fericit si Un an nou plin de fericire si iubire. 

Og på dansk:

En tid fyldt med traditioner nærmer sig.  I nogle familier møder
gamle traditioner  nye, i nogle videreføres gamle traditioner,
og i andre skabes helt nye. Fælles for alt dette er samlings-
punktet, julens glædelige budskab: en konge er født, Guds
søn!
Miraklet som hvert år minder os om, at Gud findes, at vi er
elsket, og vi skal huske at elske. 
Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår, fyldt med glæde og kærlighed.

Foreningens ældste medlem og adoptant er for kort tid siden
afgået ved døden lige inden sin 98 års fødselsdag.

Må du hvile i fred, Grete. Tak for de mange år, Jørgen og jeg
fik lov at kende dig.

Aase
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Transport til Orsova/Dubova
Siden vores sidste transport til dr. Lucian i maj måned er det
næsten væltet ind med ting og sager til foreningen. Og da vi
var heldige at overtage en masse fine ting efter loppemar-
kedet den 7.-8. oktober hos Lions Suså, så betød det, at vi
kunne sende en hel transport i stedet for en halv.
   Fredag den 6. flyttede Ruth, Vagn, Jørgen og jeg alt, hvad
der stod i vores „Hønsehus“ - bl.a. 60 kasser, en reol, en
slagbænk, et elorgel og et lille bord.
   Man må nok sige, at det var en god dag at lege flyttemænd,
for lørdag havde Vorherre åbnet for sluserne.
   Søndag eftermiddag mødtes Jørgen og jeg med Ruth og
Vagn på loppemarkedet for at se, hvad der var tilbage. Der
var meget, masser af tøj, køkkengrej og fine møbler.
   Mandag kl. 10 gik vi i gang med at pakke ned. Jeg havde
fyldt bilen med banankasser til at pakke porcellæn i. Den tjans
gik til Lene fra strikkeklubben, Ruth og hendes svigerinde Ruth.
Selv gik jeg i krig med tøjet.
   Kl. 12.30 var det tid til at nyde Ruth‘s traktement, de
lækreste sandwiches. Vi slappede lidt af, mens vi spiste og
drak en kop kaffe derefter. Så var det tid at tage afsked med
Lene, der skulle ud at underholde på Knud Lavard Centret.
   Vi fortsatte til klokken var godt 15, så havde vi heller ikke
flere banankasser. Poul fra Lions havde fundet 4 mindre
flyttekasser til os, så da vi pakkede sammen, stod der 17
banankasser, 4 flyttekasser, et par klare sække med køkken-
grej samt 11 sække med tøj og 2 med fodtøj.
   Tirsdag den 10. oktober skulle vi så bare vente på, at Martin
fra P. Poulsen Shipping skulle ringe, at bilen var færdig i  Køge
og var på vej til Hømvej.
   Martin ringede kl. 9.30. Da holdt bilen der allerede. Jeg
skyndte mig at ringe til Vagn, der bor nærmest, så han kunne
låse op, derefter fik jeg fat i Michael, som så kontaktede
Frank i Boeslunde. Næste på listen var Hans Henrik, der også
bor i Vetterslev. Ham skulle Jørgen og jeg tage med. Han
stod klar, da vi ankom. Kl. 10 var vi klar til at starte. Frank og
Michael kom ca. 3 kvarter senere.
Det var kun chaufføren, der havde tid til at sætte sig ned og
nyde den cola, som Ruth bød ham. Vi andre snuppede en

J U L E T U R E N  2017

Juleturen sidste år var som bekendt sidste tur, hvor vi kørte
ned til vore rumænske venner med pakker, fremover flyves
der derned.

På vores årsmøde den 11. marts drøftede vi sagen og blev
enige om, at et beløb på ca. 300,00 kr. kunne være passende
i stedet for de tidligere julepakker. Men beløbets størrelse er
frivilligt og kan være større eller mindre.

Alle vore adopterede familier vil som tidligere år få en
mulepose sammen med adoptions-penge for november/
december samt jeres pengegave. Sidste år bestod
muleposernes indhold af: 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.

Alle familier vil selvfølgelig også blive fotograferet, når de
modtager deres gaver, og som altid vil I få tilsendt et billede.
Eneste ændring vil være ombytning af pakke til pengegave.

For at jeg kan nå at bogføre og overføre pengene, bedes I
overføre jeres gave, så jeg har den senest

den 25. oktober 2017

Kontoen er som altid:  reg. nr. 3511  konto nr. 10025583

Jeg håber, at I alle vil støtte op om vores nye tiltag. Det
betyder så meget for vore rumænske venner, at der er nogen,
der tænker på dem og hjælper dem.

Ringsted, den 08. oktober 2017

Aase Krüth
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Så holder den store DAF for døren

Et lille udpluk af de mange ting på Hømvej

Det er dejligt at vide, at alt er kommet frem i god behold og
at få billeder retur som dokumentation, ligesom vi også sender
billeder.
   Carolina i Dubova havde bedt om hjælp. Hun ville gerne
have porcellæn, glas og bestik, køkkengrej såsom gryder,
potter, pander. Hun ville også gerne have tøj, så der var mange
kasser til hende. Alt er blevet læsset af i Lucians hangar.
   Alle Carolinas kasser stod for sig selv, så de er nemme at
finde, når de kommer fra Dubova efter dem. Lucian ville ringe
til Carolina mandag den 16. og aftale nærmere med hende.
   Mariana og Lucian havde haft et par børnebørn på besøg,
mens forældrene renoverede deres hus, så dem skulle de til
Timisoara med i løbet af fredagen. Det var heldigt, at man
kunne starte så tidligt fredag morgen.

En stor tak til Ruth og Vagn, Vagns søster Ruth og Lene,
Hans Henrik, Michael og Frank samt Jørgen. Også tak til Peter
fra Lions.

En kæmpe tak til alle, der har donoret tøj, ting og sager til
FSR. Tak til vores strikkeklub De flittinge fingre for alle trøjer,
huer, vanter, tæpper, dukker mm.

Udover at samle tøj og andre gode ting til os plejer Bente fra
St. Heddinge at sørge for, at vi kan nyde en kop kaffe på
turen til Rumænien. Hun kom med et glas instant kaffe, så vi
sammen kan drikke en kop på værelserne. Tak for kaffe,
Bente.

Tak til Bodil og Bent Siedler for de mange kasser nyt tøj fra
Friendtex. Jeg gad godt være en flue på væggen og se, når
kasserne bliver åbnet. Mon ikke vi vil se nogle fine hvide bukser
på hospitalet, når vi kommer derned i næste måned?

Til slut skal lyde en tak Lones veninde for de mange nye sko.
Jeg kender desværre ikke navnet på veninden.

Aase
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Så er starten gået. Ruth håndterer sækkevognen

Den rumænske chauffør var flink til at tage
imod de mange kasser

Mon ikke Gabi forklarer damerne, hvordan man får det
store tunge bord løftet ned?

Helt ødelagte er de nok ikke, der er stadig smil
på læberne, mens man kører/skubber

kasserne ind i hangaren
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Chaufføren var ikke sen til at finde en god plads, da Ruth delte
drikkevarer rundt

Ingen plads skal gå til spilde, siger Hans Henrik

9 16

Nu begynder det at lysne.

Der er mange gode, solide  møbler -
tunge er de altså også



Tak til Projekt Øst for de mange stole

Vores formand, Michael Tønning, tager sig til hovedet - kan det
mon være der?

den, og skar med den store, skarpe brødkniv Foreningen til
støtte for Rumænien væk, samlede med nogen besvær
stemplet igen, stemplede  og underskrev dokumentet. Alt
mens jeg skrev det næste, scannede Jørgen det første ind.
Det mailede jeg til Lucian for at høre, om det var ok. I tolden
havde man ingen mail kun en fax. Vi har ingen fax, så Lucian
kørte ned til hospitalet for at bruge deres fax. Næste
dokument røg afsted. Jeg tror, jeg talte med Lucian 6-7 gange
inden for 1 time. Efter jeg havde sendt dokument 2, blev der
stille både på mail og tlf.
   Jeg håbede, det var gode tegn. Endelig efter en lille times
tid var Lucian i røret igen. „Alt er ok, vognen er kørt videre.
Han vil være i Orsova ca. kl. 23, så vi læsser af i morgen kl.
7“ lød det fra Lucian. Pyha, stor lettelse i det lille hjem!
   Næste morgen kl. 8.45 ringede Lucian igen. „Vi er færdige,
det tog kun 1½ time. Jeg sender billeder“, sagde han. Godt
klaret, må man vist nok sige.

Lucians gruppe Maria-Margarete er på pletten kl. 7 (kl. 6 dansk
tid) og parate til at læsse af

tysk, og det andet på tysk og rumænsk. Det ene skulle
stemples, men ikke med FSR‘s stempel. Nu var gode råd
dyre. Jeg fandt et gammelt stempel, pillede stemplet fra hinan-

                                    Aase
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mundfuld, når vi lige passerede. Vi skulle jo være færdige og
videre til Lions på Sandbyvej. Hans Henrik kørte med chauf-
føren for at vise vej.

   Vi plejer først at spise, når vi er færdige med at læsse, så
det var bare med at klø på. Bilen skulle jo også afsted igen.
   Hurtigt blev kasser og sække hentet ud af hallen og kørt
ned til bilen. Det var den letteste del af tirsdagens arbejde.
Tilbage var „bare“ at få kørt alle de fine møbler fra den store
møbelafdeling og ud til lastbilen. Der blev slidt og slæbt - nogle
af møblerne var ret så tunge. Vi var glade for, at Lions har
nogle store trækvogne, så alt ikke skulle bæres ud.
   Takket være Hans Henrik, Frank og Michael blev alle huller
fyldt ud oppe på bilen. Ruth og jeg fandt nogle fine kondicykler,
der ellers bare skulle kasseres. De blev stillet i kø ved bilen
sammen med sække med cykelhjælme og redningsveste. Et
par fine glasborde skulle også bare ud, så de blev båret ned til
bilen.
   Kl. 14 var vi færdige med at læsse. Chaufføren kunne lukke
dørene. Michael kunne i sin egenskab af formand for FSR
underskrive papirerne, så turen tilbage mod Rumænien og

Transporten bakker op til Lions Club på Sandbyvej

Orsova kunne begynde. Chaufføren mente, at han ville nå
frem fredag.
   Selv vejrguderne var os venligt stemte. Det holdt tørvejr
lige fra vi startede på Hømvej, og til vi havde sat det sidste
op i bilen. Det var vi meget taknemmelige for.
     Den rumænske chauffør ville ikke blive og spise sammen
med os. Jeg tror dog ikke, at han ville komme til at lide nød.
Jeg så, at Vagn gik over til førerhuset med en bærepose, så
jeg tænker, at Ruth har sørget for mad og drikke, som hun
plejer at gøre.
   Der blev også sørget godt for os andre, flere slags sild, æg
og tomater, frikadeller med tilbehør, pålæg og ost. Sådan et
traktement er bestemt værd at arbejde for.
   Det tror jeg bestemt, at Peter Rønholt fra Lions vil give mig
ret i. Da han mødte op på Sandbyvej, gik han straks i gang
med at hjælpe os med at læsse, så han skulle selvfølgelig
med ind i teltet til Ruths gode mad. Tak for hjælpen, Peter.
   Vi sluttede igen af med en kop kaffe med småkager til -
leveret af Merete Andreasen. Merete plejer at komme med
en dåse lækre småkager til vores juletur. Nåh, nu vi ikke skal
køre den lange vej mere, men i stedet for flyve derned, kunne
vi nok spise en småkage, når vi skulle knokle med at læsse
transporten. Og det havde hun da helt ret i - dåsen blev i
hvert falt tømt. Tak Merete for det gode initiativ.
   Stor tak til Lions Suså for de mange gode effekter, vi fik lov
til at overtage og tusind tak for de 12.000,00 kr, der siden er
indgået på vores konto til medfinansiering af transporten.
   Lucian ringede tirsdag aften for at høre, hvordan det var
gået med læsningen. Jeg kunne fortælle ham, at bilen var
kørt kl. 14, og at chaufføren regnede med at være fremme
fredag.
   Det var derfor med stor undren, at jeg havde Lucian i røret
allerede torsdag eftermiddag. Bilen holdt i tolden, der var andre
regler end sidst, vi sendte en transport. Nu manglede der
nogle papirer. Han havde skaffet nogle dokumenter fra en
humanitær organisation i Schweiz til en organisation i Tirgu
Mures. Dem skulle jeg så tilpasse vores forening og transpor-
ten og sende dem tilbage til ham. Det ene dokument var på
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Nu skal alt læsses fra bagenden

Hans Henrik og Vagn overvejer måske, hvor bordet skal stå?

Dette flotte, men ret så tunge møbel kom også med

Så er det ved at være slut, siger Michael og gør
klar til at hoppe ned
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