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Så er vi kommet frem til december, og jeg vil ønske alle
foreningens medlemmer en rigtig Glædelig Jul. Dette ønske
for Jeres jul gælder også for vore venner i Rumænien. Og
igen i år har I med vores forening gjort en rigtig god indsats
for, at der kan blive lidt ekstra juleglæde i de rumænske hjem,
som vi støtter.
Der er kommet mere materiel af sted med lastvognstransporterne, end vi havde forudset for et år siden, og vore
medlemmer, der har påtaget sig at hjælpe individuelle familier
og personer i Rumænien, har via den netop overståede juletur
hjulpet til en lidt bedre jul hos modtagerne (se beskrivelse
andet sted i bladet). Tak til alle, der gerne hjælper medmennesker, som har hjælp behov.
Her i nærheden af årets slutning vil jeg også gerne sige tak
til vore trofaste støtter udenfor foreningen, - deriblandt Lions
Suså, som trods varsel om nedskæring i hjælpen alligevel har
hjulpet os fantastisk godt. Dertil har adskillige andre støttet
rigtig flot, og vi takker alle.
Jeg vil også gerne sige tak til Aase og Jørgen, som har
gennemført juleturen på den nye måde uden kassevognskørsel fra Danmark, og specielt meget tak til Ruth og Vagn,
som tilbød at tage med som frivillige for at hjælpe nok en
gang. Vi skal selvfølgelig have samlet op på erfaringerne fra
denne nye version juletur for at kunne beslutte, hvordan
juleturen bør gennemføres næste år.
Selvom det kan synes ret fjernt, er dette alligevel det sidste
nyhedsbrev inden generalforsamlingen d. 10. marts 2018,
kl. 14.00 på Slagelse Bibliotek. Derfor vil jeg gerne minde Jer
om at sætte kryds i kalenderen, så det bliver muligt at deltage.
Vore generalforsamlinger plejer at være gode til både at klare
det faktuelle på dagsordenen og samtidig være hyggelige og
informative om foreningens virke.
Vi ses!
Godt Nytår til alle!
Michael Tønning.
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Juleturen 2017
Som bekendt sluttede en epoke sidste år - slut med de mange
kilometer ned med julepakker.
Det var med lidt spænding og vemod, at Ruth, Vagn, Jørgen
og jeg begyndte forberedelserne til den nye og mere
ældrevenlige form for juletur.
Jeg havde allerede lang tid forinden købt flybilletterne og
bestilt ophold på Steaua Dunarii, Jørgen havde booket en bil
til os i lufthavnen i Timisoara,og Vagn havde be-stilt parkering
i lufthavnen i København.
Ud over at slippe for de mange kilometer i bil kunne vi også
skære turens varighed ned til det halve.
Et punkt var dog uændret - vi skulle igen hjemmefra kl. 5
om morgenen for at være helt sikre på at være klar til checkin kl. 7. Alt klappede, og efter et hurtigt flyskift i München
landede vi kl. 13.50 (rumænsk tid) i Timisoara.
Det tog ikke lang tid at komme igennem paskontrollen.
Bagagen var også hurtigt klar. Det var så lidt mere besværligt
at finde bilfirmaet, da kontoret ikke var inde i selve lufthavnen.
Ved hjælp af et par meget flinke taxachauffører lykkedes det
dog, og med en times forsin-kelse kunne vi starte mod
Orsova.
Vi nåede både Orsova og Eselnita uden problemer. Da vi
parkerede ved Steaua Dunarii lød der en banken omme ved
bagageklappen. Det var værten Doru Oniga, der var klar til at
byde os velkommen. Hurtigt blev bilen tømt og bagagen båret
ind på værelserne, så vi kunne komme ned og hilse på Dorus
kone Mariana.
Da vi alle fire havde været tidligt oppe, var der ingen, der
havde lyst til at blive hængende særligt længe. Lucian og Marian
fik en sms, at vi var ankommet.
Marian skrev, at han først kunne komme fra Timisoara
fredag. Vi ville høre nærmere, når han vidste hvornår.
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Efter morgenmaden fredag blev vi enige om at køre en tur til
Orsova. Vi skulle hæve penge i bankomaten, og også en tur
i Pennymarked for at gøre lidt indkøb, bl.a. håndcreme.
Vi ville også besøge en ung familie for at aflevere nogle
klistermærker, som Sharon Hansen havde til Maya, datteren
i familien. Næsten samtidig med os kom fruen i huset hjem,
så vi blev budt ind på en kop kaffe.
Efter kaffen kørte vi mod Eselnita for at besøge min veninde
Raluca og hendes familie. Vi havde ikke givet besked i forvejen,
så de blev meget overraskede, da jeg råbte „hallo“ ind i gården.
Her blev vi også trakteret med kaffe og cola.
Jeg havde en aftale med min fætters søn, Christian, der
bor oppe i det nordøstlige Rumænien i Piatra Neamt. Han
ville gerne se noget andet end marker, så han ville køre de
ca. 600 km ned for at se, hvad det er FSR arbejder med.
Christian stødte til os, mens vi var i Eselnita.

Fra venstre Christian, Ruth, Aase og Dorinel

Så vendte vi tilbage til Steaua Dunarii for at vente på nyt fra
Marian. Vi plejer jo at pakke muleposer fredag aften, lægge
penge i kuverter og gøre klar til at besøge alle familierne
lørdag. Men sådan skulle det ikke komme til at gå denne
gang.
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Kl. 17 skrev jeg til Marian, at vi ville spise på pensionen og så
afvente besked fra ham. Hans svar lød, at det nok var en
god idé, da han endnu ikke var kørt fra Timisoara.
Hurtigt blev vi enige om at invitere Mariana og Lucian på
middag, hvis de kunne. Det kunne de heldigvis. Kl. 19 kunne
passe os alle.

Nu går
det løs

Sara hjælper også til

En hyggelig middag med lækker mad sammen med Mariana og Lucian.

I løbet af aftenen fortalte Marian, at han tidligst kunne være
fremme kl. 22, og så ville det være for sent at gøre indkøb til
de mange muleposer. Marian og Alin (præsten) ville mødes i
Orsova lørdag morgen og klare de fornødne indkøb. Vi skulle
bare dukke op hos Carolina og Mihai kl. 11 næste formiddag.
Vi var selvfølgelig i Dubova kl. 11 og klar til at gå i gang. En
sms fortalte, at de to indkøbere ville blive ½ time forsinkede.
Vi fik en kop kaffe og en snak med Marians forældre. Her nød
vi godt af, at Christian taler flydende rumænsk.
Vejret var fint, så vi accepterede Carolinas forslag om at
pakke muleposerne udenfor. Mihai fik pr. telefon fat i 2 stærke
unge mænd til at hjælpe med at bære varerne ind i haven, så
snart Marian og Alin kom.
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Klar til
store
pakkedag
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Så går vi i gang. Som sædvanlig pakkede jeg de første 8 ting,
satte poserne til Ruth, som fortsatte med de næste varer.
Poserne sluttede hos Vagn, der lagde bananer i og bandt for
poserne. Nu havde vi jo en ekstra hjælp i Christian, så han
bar poserne ud til bilen.
Jørgen var inde i forstuen sammen med Marian og Nicoleta,
Marians kone. De mange penge skulle tælles op og fordeles i
de medbragte kuverter.

Er det mon
okse- eller
kalvekød.
Eller er det
noget helt
andet?

Muleposen anno 2017:
Pasta, olie, mel, sukker,
tomater (dåse),
tomatpasta, tun, pate,
sodavand, sæbe, vafler,
chokolade, puddingpulver,
te, ris, bananer

Det gik tjep med at få pakket de mange muleposer. Igen
var Christian til stor hjælp med at sørge for, at der hele tiden
var varer klar til Ruth og mig. Han satte frem, skar emballagen
op og sørgede for ikke at gå i vejen for os. Det tog os ca. 1½
time at klare poserne.
Efterhånden var kuverterne til Eibenthal og Baia Noua klar,
så vi kunne begive os til bilerne og komme i gang med besøgene.
Igen var det en svir at suse op ad den asfalterede vej,
snart nåede vi byskiltet i Eibenthal. Første stop var hos Jørgens og min ene familie. Her var kun mor og yngste datter
hjemme. Den ældste var lige blevet gift og var igen tilbage i
Timisoara. Hun har læst på litteraturhistorie og teologi på
universitetet der.
Bedsteforældrene bor i huset lige bagved. Man havde holdt
slagtedag og hængt noget kød op på et stativ. Jørgen og
Vagn kiggede noget på kødet og diskuterede lidt frem og
tilbage, men kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det egentlig
var for noget kød - så det får stå hen i det uvisse.
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Mor og
datter, Maria
og Larisa

Fam. Osan

8

Fam.
Mleziva

Et par steder traf vi ingen hjemme. Nogle var i Orsova, andre
i skoven for at samle brænde til vinteren. Derfor gjorde vi
holdt ved borgmesteren, der bor mellem Eibenthal og Baia
Noua og afleverede penge og muleposer i hans varetægt.
På vejen tilbage mødte vi et af de par, vi ikke traf hjemme.
De blev fotograferet og fik at vide, at borgmesteren havde
modtaget på deres vegne.

Fam.
Pospisil

Fam.
Wagner

Fam.
Popescu
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Inden vi nåede at komme i bilen og videre, var manden
allerede på vej til borgmesteren. Carolina ventede med mad,
da vi nåede tilbage til Dubova. Vi fik en rigtig lækkerbisken sarmale. Efter maden blev kuverterne til selve Dubova gjort
klar, 68 stk. ialt.
Der var 2 punkter på søndagens dagsorden: møde med de
5 unge, som vi i år har støttet med penge, så de kan starte i
gymnasiet, og besøg hos de 68 familier. Vi blev enige om at
starte kl. 9.30. Det blev kun til møde med de 4 unge, der bor
i Dubova. Den sidste, der bor i Baia Noua, have ingen mulighed
for at komme. Vi havde dagen før aftalt med hans mor, at de
ikke skulle betale nogen for at han kunne komme ned til et
møde, der kun ville tage ca. ½ time. Jeg fandt et billede af
ham fra turen sidste år. Det er den unge mand i midten. De
fik hver 600 Lei, svarende til ca. 1.000 kr., i begyndelsen af
september, så de kunne nå at købe de nødvendige bøger
inden skolestart midt i september.
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Vi havde lovet Ruth og Vagns familie, der bor ved kirken, at
komme til kaffe, når vi havde spist og taget afsked med
Marian og hans familie.

Fruerne
Gurisescu
og
Draguta

Modtagerne af
starthjælp 2017

Efter mødet med de unge, var det tid til at bære muleposerne
ud i bilerne. Ikke bare Alins gudstjeneste gik vi glip af, men
også Alins hjælp.
Marians kone og datter kørte med rundt. Nicoleta sad på
bagsædet og talte adoptionspengene op. Sara bragte dem
ud til sin far. Jeg havde kuverterne klar. Christian, Ruth og
Vagn fandt muleposer frem, og Jørgen fotograferede, når
han ellers kunne komme til det i menneskemylderet.
De 68 familier bor rimelig tæt på hinanden. Det rygtes lynhurtigt, når vi er på vej, så de fleste står klar til at modtage
og kvittere.
Carolina ville igen vente med mad, kaffe og kage, når vi var
færdige, fortalte Marian.
Efter veludført job var det tid til at tage afsked med Christian,
så han kunne nå at være tilbage i Piatra Neamt mandag morgen. Det var imponerende, at han havde lyst til at køre de
mange kilometer for at være sammen med os og se lidt af
foreningens arbejde. Marian kørte op for at advisere sin mor,
vi andre tog en lidt længere afsked med Christian, inden han
begav sig afsted.
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Hr.
Izvercean

Hr. Sain
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Ruth
og
Vagn
med
deres
Tereza

Fru
Costescu
har
mistet
sin
mand
fornylig

Fru
Melentea

Hr.
Milosescu,
fru
Lautaru.
Den unge
Vladut
har
sneget
sig
med
på
billedet
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Fruerne
Milosescu
og
Costescu

Hr.
Dascalescu
med
datteren
Maria
samt
fruerne
Dobromirescu
og
Costescu
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Hele fam.
Ioja

Efter besøg med hyggeligt samvær og kaffebord tog vi afsked
med Ruth og Vagns familie for at vende tilbage til vores
pension.
Vi havde en fornemmelse af, at Lucian og hans gruppe havde
noget for. Jeg havde haft fat i Doru og Mariana for at høre,
hvad de vidste. Mariana fortalte, at Lucian og gruppen ville
komme kl. 18. Sidste år stod de jo alle og klappede, da vi
kom ned til, hvad vi troede, var en middag med Lucian og
Mariana. I år var det så os 4, der stod og klappede, da de alle
kom kl. 18.

Hyggeaften med Lucian, Mariana og gruppen Maria-Margarete
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Vi fik noget godt at spise og havde nogle hyggelige timer
sammen.
Vi aftalte at mødes med Lucian på hospitalet, når vi havde
været på besøg på skolen. Børnene regner jo med, at vi
kommer, og vi synes, at det er en god tradition.
Der er efterhånden ikke mange børn tilbage på skolen - 8 i
børnehaven og 6 i 1.-4. klasse. Det er sikkert bare et spørgsmål om tid.

Børnehaven var ved at spise, da vi kom

Velkommen i vores klasse
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Efter at have delt de medbragte slikposer og julekalendere
ud til børnene og en kop kaffe på lærerværelset tog vi afsked
med Carolina og de 2 lærere og begav os mod hospitalet i
Orsova, hvor vi blev mødt af Lucian.
Vi aflagde den nye direktør og hans administration et besøg.
Derefter gik vi over for at se, hvordan man havde placeret
møblerne fra Skodsborg Kurhotel. Lucian havde forinden
skrevet, at det skulle vi glæde os til at se. Og hvilken forskel.

Kopimaskinen
var
med
transporten
i
maj

De to
assistenter
på
hospitalets
apotek i
deres nye
bluser
(fra Rotary
Hobro/
Viborg)

Nye borde
og

skriveborde

Lucians kontor med det nye skrivebord
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Fine
jalousiskabe

og
skriveborde

Det var dejligt at se den store forandring, der var sket på
hospitalet og at mærke den store glæde og taknemmelighed
fra hele personalet. Lucian var den eneste, der var lidt utilfreds!
Nu var hans sekretær ikke til at jage ud af hans kontor. Hun
nød i den grad at sidde og arbejde ved det nye skrivebord,
sagde han med et lunt glimt i øjet.
Han bad os også overbringe en hilsen til Skodsborg Kurhotel
med en stor tak for alle møblerne og de mange dyner, der
var kommet til hospitalet i oktober.
Det var en travl eftermiddag. Vi skulle også nå til Severin
for at se det nye hospice, man var ved at bygge. Det skal
dække 5 amter og have 100 senge. Lucian kørte med os, da
Mariana skulle til Timisoara for at tage sig af et sygt barnebarn.
Vi mødtes med hospitalets læge og fik en rundvisning af
ham. Da man startede byggeriet var det meningen, at de
rumænske forsikringsselskaber skulle dække 90% af byggeriet
og patienterne betale resten. Men som noget helt nyt, ville
forsikringsselskaberne, der i Rumænien er statsejede, dække
alle 100%. Det var så nyt, at Lucian ikke havde hørt om det.

Hospice
set
fra gaden

Mariana, der
er chef for
laboratoriet,
viser stolt sit
kontor frem
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Iflg. planen skulle der lægges tag og sættes døre og vinduer
i inden vinteren sætter ind, så man kan få varme på og arbejde
videre inden døre.
Man var også i fuld gang med at anlægge haven. Hele den
store grund var skænket af en privat mand.
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Et blik ind
mod den
kommende
køkkenafd.

Så vover
vi os

Her kommer
et lyst,
stort
fællesrum

ind på
grunden

og videre
ind på en
af de
kommende
stuer
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Orientering
på en af
gangene.
De to læger
står mellem
Vagn og Aase
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Det nye hospice forventes klar til at tage i brug til november
2018.
Vel tilbage på hospitalet i Orsova tog vi afsked med Lucian
og kørte tilbage til Steaua Dunarii.
Værtsparret Mariana og Doru spiste sammen med os.
Mariana havde bagt en lækker æblekage, som vi nød til en
kop cappuccino. Doru havde fisket lidt efter Jørgen og Vagns
fødselsdage og spurgt, om vi havde en bog om Rumænien,
som han havde været med til at lave.
Det viste sig bare at være en undskyldning for at høre, om
vi havde bogen. Den fik Ruth og jeg nemlig, og mændene fik
hver et par flasker.

Ruth og
Vagn med
deres gaver
fra Mariana
og Doru
Oniga

Den hyggelige aften sluttede ikke sent. Vi skulle jo have pakket
og gjort klar til at køre til lufthavnen næste dag.
Som sædvanlig fulgte værtsparret os helt ud til bilen, hvorefter vi tog afsked med hinanden. De stod også og vinkede,
da vi kørte.

Den nye
tilbygning,
set fra vejen

Doru har lovet, at vi til næste år får værelser i den nye bygning. Der skal være 6 værelser, wellness, en lejlighed til værtsparret og også en lejlighed til deres søn.
Vi havde fået æblekage med til turen. Den nød vi i lufthavnen. Efter en mellemlanding i München nåede vi uden
problemer til København og senere til Ringsted.
Stor tak til Ruth og Vagn, der igen havde lyst til at tage
med på juleturen. Tak til Jørgen, der sørgede for at køre os
rundt.
Aase Krüth

Æblekagen
er kommet
på bordet,
nu venter vi
bare på
cappuccinoen
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En rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår
ønskes I alle

24

Støt vore annoncører, de støtter os

Lions Suså

Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

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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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

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

Michael Tønning, formand
Nordvej 5, 4200 Slagelse.
Telefon: 58 53 07 77
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
Herdis Winther Olsen, sekretær
Vestergade 13, Kr. Helsinge
4281 Gørlev
Telefon: 58 86 60 12
Mail: sekretær@fsr2003.dk
Frank H. Hansen
Boeslunde Byvej 159, 4242 Boeslunde
Telefon: 28 55 80 05
Mail: fh@fsr2003.dk
Kim Valbum
Frederiksgade 21, 4200 Slagelse
Telefon: 21 29 46 53
Mail: kv@fsr2003.dk

Hjemmeside: www.fsr2003.dk
JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
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