Lidt nyt fra formandsstolen
Nu er det ferietid både her og i Rumænien, og en masse unge
mennesker ser frem til fortsat skolegang efter ferien.
I år er der nogle af de uddannelsessøgende, der får en
ekstra god start på gymnasie- eller universitetsstudiet, da de
er udvalgt til at modtage studiestartstøtte fra vores forening.
Vi har bedt vore rumænske kontakter om at udvælge de
unge efter deres evner til at gennemføre studiet på en god
måde og også ud fra deres økonomiske formåen, så dem,
der er i risiko for ikke at kunne læse videre af økonomiske
grunde, får et økonomisk tilskud fra os til at komme i gang.
Universitetsstarten støttes med ca. 1.000,- kroner pr. studerende, gymnasiestarten med lidt mindre. Det er ikke store
beløb i danske øjne, men pengene rækker længere i Rumænien, så vi ved, at det gør lidt gavn til indkøb af bøger m.v.
Vi havde 7 ansøgere til gymnasiestart og 6 ansøgere til
universitetsstart. De universitetssøgende har sendt os nogle
gode ansøgninger, som vi har gennemset og godkendt, og
efterfølgende har de unge mennesker sendt os en tak for
støtten, der netop er udbetalt. De gymnasiesøgende er udvalgt
lokalt uden, at vi har set lige så formelle ansøgninger.
Vi håber, at vi med denne studiestøtte, kan hjælpe de unge
til et bedre uddannelsesniveau, og at de dermed i fremtiden
kan være med til at løfte familierne og området til at kunne
klare sig selv i så stor udstrækning, at hjælpen herfra med
tiden bliver unødvendig.
God sommer - Michael Tønning
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Sidste skoledag den 14. juni
Dubova skole

Farvel til børnehaven

Cristina Marculescu og Maria Balu ønsker børnene god ferie
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Svend Ovesen fra Hobro har været på banen igen.

Stor tak til vores dygtige modeskaber, Ellen Madsen.
Det er Ellen, der sørger for muleposerne til juleturen.

Dr. Lucian manglede en undersøgelses-/operationslampe. Den
kom med bussen til Orsova via Constantin Paulescu i Næstved

Hun er desuden skrap med strikkepinde.

Jeg har desværre ikke
navn på herren
på billedet.
Et kvalificeret
gæt - det
kunne være
giveren

Giv Ellen et stykke stof - og hun forvandler
det til flotte rober.
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Vores altid hjælpsomme oversætter, Ana skriver:
En lille hilsen fra Rumænien, fra to store byer, Craiova og
Brasov.
Craiova ligger i syd, Brasov i Karpaterne. Vores tur startede i
Craiova.
Craiova er en by fuld af liv og biler, men også oaser af ro,
som Parcul Romanescu, Botanisk Have, og Parcul tineretului
(Ungdommens park). Når varmen lægger sig som en dyne
over byen, er der mange badelande at vælge imellem, hvor
en god svømmetur i badebassinet frisker både krop og sjæl
og også er billigere end en tur til Sortehavet.
Når mørket falder på, er byen stadig vågen, og de mange
restauranter i centrum tilbyder billig, men god mad og forfriskninger.

Lækre rumænske retter
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Efter en uge i Craiova, drog vi afsted mod bjergene, mod
Karpaterne og Brasov.
Vi fandt en pension langt fra byens larm, i Moeciu de Jos. Med
2 km til Bran, hvor Draculas slot tiltrækker mange turister, og
kun 45 minutters kørsel til Brasov, ligger denne skønne
pension, Iozefina. En af rigtig mange i området.
Torvet med
springvand
i Brasov

Flot rumænsk
keramik
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Når man er i Brasov skal man tage liften til Tampa Bjerget,
ca. 970 m over havets overflade, hvor man kan få den vildeste udsigt over Brasov By.
Piata Sfatului, Trådgaden og den sorte kirke er også „must
see“ i Brasov.
Rumænien har været plaget af meget regn denne sommer,
helt usædvanligt for denne tid på året.

Brasov og omegn

Børnene, Liam og Sofia er klar
til at bestige Tampa Bjerget

Bran Slottet
(Draculas Slot)

Tak til Ana for at give sig tid til at sende sine oplevelser og
billeder hjem til mig.
Ana er født, har gået i skole og studeret i Craiova, så det er
en kompetent guide hendes mand, Jim og deres tre børn,
Maria, Liam og Sofia har med på turen.
Tampa Bjerget
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Kirke i Craiova

Aase
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Støt vore annoncører, de støtter os

Den sorte
Kirke
i
Brasov

Lions Suså

Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

I Karpaterne kan
man være
heldig/uheldig
at møde den
brune bjørn.
Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

I Rumænien lever ca. halvdelen af den europæiske bestand
af den brune bjørn.

Årsmødet 2019
bliver

lørdag den 09. 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

Ringsted Y‘s Men‘sClub

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
Merete Andreasen, sekretær
Stormmågevej 10, Kongsmark Strand
4200 Slagelse
Telefon: 58 58 69 61
Herdis Winther Olsen
Vestergade 13, Kr. Helsinge
4281 Gørlev
Telefon: 30 27 12 00
Mail: hwo@fsr2003.dk
Frank H. Hansen
Boeslunde Byvej 159, 4242 Boeslunde
Telefon: 28 55 80 05
Mail: fh@fsr2003.dk

Hjemmeside: www.fsr2003.dk
JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
15

REDAKTØR

NYHEDSBREVE:

AASE KRÜTH

