Nyt fra formanden
Så er vi nået ind i julemåneden, og vore trofaste folk på
juleturen til Rumænien er heldigvis hjemme igen uden uheld
undervejs.
Selvfølgelig vil de fleste nok sige. Men trafikforholdene i
Rumænien er ikke som herhjemme. Dels er vi danskere på
udebane, hvor vi ikke rutinemæssigt kender trafikkens rytmer
og fælder, og generelt er Rumænien et relativt farligt sted at
bevæge sig i trafikken. Det er det farligste sted i Europa med
over 3 gange så mange trafikdræbte som i Danmark set i
forhold til indbyggertallene.
Udover visse rumæneres risikobetonede kørestil, er der
også faremomenter i manglende vejafmærkninger, huller i
vejene, husdyr og hestevogne i trafikken og andre overraskende faktorer.
Det tager tid, penge og prioriteringer at få et land, der blev
sat bagefter i udviklingen gennem mange år, op på et vesteuropæisk niveau igen, både hvad angår trafik, hjælp til de
mest udsatte indbyggere og meget andet.
Men det går den rigtige vej, og med hjælpen fra vor forening
får et antal rumænske hjem en lidt bedre jul i år, og herfra
ønskes alle vore venner i Rumænien og her i Danmark en
Glædelig Jul samt et Godt Nytår!
Michael Tønning.
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1. december, broen ved Mraconia og den oplyste Decebal
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Juleturen 2018
Aftenen før vi skulle afsted havde det været meget tåget, så
Ruth, Vagn, Jørgen og jeg blev enige om at starte et kvarter
før planlagte afgang. Kl. 4.45 startede vi derfor fra Vetterslev
med kurs mod Kastrup.
Nu var det slet ikke så tåget, som vi havde frygtet, så kl.
6.00 stod vi klar til at tjekke ind. Vi havde lidt bøvl ved tjekind, så Jørgen og jeg måtte til manuel betjening.
Vi lettede planmæssigt, skiftede fly i München og landede i
Timisoara kl. 13.50. Paskontrollen var hurtigt overstået, så
det gik rask mod bagagebåndet, der snart begyndte at køre.
Efter nogen tid var det tomt - alt var leveret. Bare ikke vores
kufferter. Dem havde man glemt i München sammen med 2
andre rejsendes baggage.
Vi afslog et tilbud om at vente til næste fly 3 timer senere.Vi
afleverede mailadresse og tlf.nr. på vores pension og bad den
bagageansvarlige tage kontakt til Doru i Steaua Dunarii. Vi fik
fat i den lejede bil og begyndte turen mod Orsova. Vi var
heldige at nå frem, inden det blev rigtig mørkt.
Da vi nåede Steaua Dunarii blev vi modtaget af en
smågrinende Doru: „Nå, I har nok ikke meget bagage med
denne gang“ sagde han. Han var allerede blevet kontaktet af
lufthavnen og fået besked om, at kufferterne ville blive leveret
næste dag.
Vi sad ikke længe efter maden, vi trængte til en god nats
søvn. Det er nu første gang, jeg har børstet tænder med en
tandstikker!
Til alt held var der både shampoo og sæbe på værelserne,
så vi led ingen nød. Efter morgenmaden kørte vi til Orsova
for at købe tandbørster, tandpasta og andre fornødenheder,
hvis nu vore kufferter ikke skulle dukke op.
Først var jeg ved en bank for at hæve Lei. Ruth kom for at
se, hvad jeg lavede. På vej tilbage til bilen mødte vi en af
damerne fra Lucians gruppe Maria-Margarete. Der blev
udvekslet kram, knus og kys.
På vej ind i Penny Marked mødte vi så en af de adopterede
damer fra Dubova. Ruth og jeg blev genkendt - igen vekslede
vi knus og kindkys.
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Vi var et smut forbi Sf. Ana Kloster, der ligger så smukt og
knejser over Donau og Orsova.

Udendørs alter ved Sf. Ana Kloster

Kl. 12.30 var vi tilbage ved vores pension, hvor vi kunne
konstatere, at vore kufferter var blevet afleveret. Vi fik lidt at
spise (omelet) og gik op på værelserne for at slappe lidt af
inden fredagens højdepunkt. Vi skulle mødes hos Marians
forældre for at pakke muleposer og fordele ekstra penge i de
prefabrikerede, medbragte kuverter.
Muleposerne i år indeholder:
Margarine
Paté (leverpostej)
Chokolade
Sardiner
Mel
Sodavand
Sukker
Opvaskemiddel
Olie
Kiks
Tomatpasta
Vafler
Pasta
Majs
Ris
Spegepølse
og sidst, men ikke mindst de uundværlige bananer
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Kl. 21 var vi færdige og kunne sætte os til bords. Da var
maverne nu også ved at være godt slunkne. Vi var tilbage på
Steaua Dunarii kl. 22.30.

Vi skulle spise aftensmad hos Marians forældre, men først
skulle arbejdet gøres.
Muleposerne blev pakket efter samme metode som tidligere. Jeg startede med at putte de første 8 ting i poserne,
Ruth fortsatte med de næste otte, og Vagn sluttede af med
at komme bananer i, lukke poserne og sætte dem til side.
Jørgen og Marian ordnede det financielle imens.
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Morgenbuffet den 10. november - en nyhed i anledning af de
mange gæster, der var samtidig med os. Det må også være
nyt for mange rumænere. Buffeten blev flittigt fotograferet.
Lørdag formiddag var vi rundt i den del af Dubova, der kaldes Ponicova. Efter en kort middagspause hos Marians
forældre, fortsatte vi besøgene i den del af Dubova, der bare
hedder Dubova.
Vi var så heldige med vejret. Solen skinnede hver dag, og
temperaturen nåede op på 19 grader. Få dage efter vi var
tilbage i Danmark igen, slog vejret om til sne og kulde.
Overalt havde man travlt med at køre brænde hjem, kløve
det og få det stablet. Alle var i sving. Et sted sad en ældre
mand på en taburet og svingede øksen, mens konen samlede
sammen og bar brændet væk.
De fleste familier havde sikkert sendt manden i skoven.
Mange steder blev vi mødt af koner og børn eller bedsteforældre og børnebørn.
6

Glade modtagere
overalt

Lørdag eften hyggede vi os sammen med Lucian og Mariana.
Der var stadig mange gæster i vores pension, men Doru og
Mariana havde sat et ekstra bord ind til os seks.
Lucian var lidt utilfreds med, at vi først skulle til Eibenthal og
Baia Noua søndag over middag. Han havde nemlig planlagt
et besøg på en restaurant i Serbien.
Det var der ikke tid til, når vi skulle vente på, at Alin blev
færdig i kirken. Marian skulle være tilbage i Timisoara senest
kl. 14.00 søndag, derfor skulle Alin køre med os. Han kender
også familierne deroppe bedre end Marian.
Søndag formiddag overraskede vi Ruth og Vagns familie
med et besøg. Vi havde ikke aftalt noget forinden. Dels vidste
vi ikke, om vi fik tid, dels skulle de ikke forberede en masse.
Vi havde smurt nogle sandwiches, som vi nød ved bredden
af Donau, inden vi skulle mødes med Alin kl. 13.00 hos Marians
forældre.
Inden Alin og sønnen Teo dukkede op, havde vi læsset
muleposer i bagagerummet + 4 stk. ind på bagsædet. De
kom senere over i Alins bil, så der også var plads til Ruth og
mig.
Vi susede ad den nye vej til Eibenthal, stoppede ved det
første hus, hvor Jørgens og min familie bor. Her var ingen
hjemme, så vi blev enige om at prøve igen på tilbagevejen.

Fam. Osan
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Forældrene til to unge familier modtog penge og muleposer
på deres sønners vegne. Begge de unge familier var til bryllup.
Af forældrene fik vi nogle yderst lækre kager, som vi jo desværre ikke kunne have med hjem til de to danske familier. Vi
nød de hjemmebagte kager til en god kop cappuccino.

Vi mødtes med fru Nedvet næsten oppe ved familiens hus. Vi
har aldrig før set den side af Eibenthal. Vejen var vist lige
blevet repareret. Belægningen var nu ikke lige sjov at gå på
for dårlige ben. Man kunne mærke skærverne gennem skosålerne.
Det tog kun en times tid at få fundet alle familierne og
afleveret muleposer og penge. Et par var i kirke, så dem
„fangede“ vi på tilbageturen. Alin stoppede bare de to biler vi
mødte. Vi var heldige med bil nr. to. Den sad fam. Straluciuc i.
De måtte ud af bilen, så vi kunne få et foto.

Anton Mleziva
med
datteren
Beatrice
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Vel nede igen blev vi enige om at se, om vores Maria var
hjemme. Hun vil så gerne have besøg, hvilket kan være lidt
svært grundet sproget.
Jeg forstyrrede hendes middagssøvn. Men Maria blev glad.
Vi blev budt på kirsebærlikør og sodavand. Hun havde heldigvis
heller ikke nået at forberede et besøg.
Søndag aften var Lucian og Marianas aften - havde Lucian
bestemt. Han kunne ikke samle hele sin gruppe, så han havde
inviteret hospitalets direktør Adrian Cican med frue. Det blev
en rigtig hyggelig aften. Vores værtspar på pensionen sluttede
sig til selskabet.
Husets datter Bibi var blevet gift i oktober, så noget af bryllupskagen blev genbrugt. Vore rumænske venner sang fødselsdagssang for os alle fire.

Mandag havde vi en aftale kl. 10.00 med skolen. Som sædvanlig havde Ruth lavet slikposer til alle børnene. Der var også
nogle dyr til børnehaven og penalhuse og bogmærker til
skolebørnene.
Vi startede med en kop kaffe, inden vi besøgte klasserne.

Børnene havde
lavet fine
Dannebrogsflag
til os
ud af silkepapir

Skolebørnene havde også lavet flag. De havde fine
blomsterbuketter med til os
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Vi var lige inde på Steaua Dunarii for at sætte blomsterne i
vand, inden vi hastede videre for at mødes med Lucian ved
hospitalet.
Vi havde lovet Svend i Hobro at besøge hospice i Severin.
Rotary i Hobro har overdraget opgaven med hospitalet i
Orsova og hospice i Severin til Rotary i Viborg. Der var sandelig
sket meget, siden vores besøg sidste år.
Alle stuer var malede, og der var sat fliser på gulve og
vægge på alle badeværelser. Fire mand var trukket ud fra
stuerne for at koncentrere sig om at få taget færdigt, inden
sneen satte ind.

Sengene var
fordelt
på stuerne

Fine
badeværelser
med
håndklædetørrer

Modtagelse og køkkenafdeling mangler at komme under tag.
Kalotten skal være af glas
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Efter besøget i Severin kørte vi tilbage til hospitalet i Orsova,
hvor vi tog afsked med Lucian.
Mandag aften, vores sidste aften i Rumænien denne gang,
var Bibi‘s aften, havde Doru bestemt. Bibi har fødselsdag den
13. november, og det skulle fejres.
Min veninde Raluca fra Eselnita og hendes søn Gabi var
også med mandag aften. Desværre kunne Ralucas mand,
Dorinel ikke deltage. Han havde tandpine.

Efter morgenmaden tirsdag og afregning med Doru kom
afskedens stund. Mariana, Doru og Bibi var med ude ved
bilen for at vinke farvel. Vi nåede Timisoara og lufthavnen
uden problemer, fik afleveret bilen og tjekket ind. Efter endnu
en mellemlanding i München nåede vi Kastrup. Heldigvis var
vore kufferter også med hele vejen.
En stor tak til Ruth og Vagn for endnu engang at deltage i
juleturen. Tak til Jørgen for at leje bil, sørge for at transportere
os rundt og tage billeder. Tak til Ellen for de mange muleposer.
Og sidst men ikke mindst tak til alle vore adoptanter og vore
venner i Rumænien.
Aase

Morgendagens fødselar Bibi

Byggeriet
skrider
frem
på
Steaua
Dunarii
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Disse 7 unge mennesker siger tak for hjælpen. De er
alle startet i gymnasiet
Tusind tak til Anni Therkildsen i Mørke for denne flotte pakke med
strik. Anni tog kontakt til mig for at høre, om vi kunne bruge noget
strik.

Solnedgang over Donau
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Dyner, dyner, dyner - 200 stk. ialt. De mange dyner blev hentet på
et hotel i København og leveret hos os af Valentin, der stammer fra
Rumænien. Desværre kom dynerne først et par dage efter, vi havde
sendt en transport afsted.
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Transport den 24. oktober

Tak til pakkeholdet,
fra venstre:
Vagn, Ruth,
Magnus,
den rumænske chauffør,
Michael,
Karin, Aase
og
Henning.
Jørgen har
taget billedet

Den 24.10. læssede vi ½ transport til Lucian i Orsova og til
Carolina i Dubova. Vi havde desværre ikke penge til en hel.
Vi havde hentet borde og stole på Forsorgsmuseet på
Andersvænge den 22.10. Det blev ialt til 390 banankasser,
kørestole, motionscykler, cykler, borde, skabe, madrasser
og andre gode sager. Vi havde fået lov af Bitten og Projekt
Øst at tage nogle af deres ting, hvis vi ikke havde nok selv.

Karin og
Michael
i vognen
Bilen er nået
til
„Hangaren“
i Orsova

Karin, Michael,
Magnus og
den rumænske
chauffør

så nu tager
Maria-Margarete
over

Nogle af
de 390
banankasser

En særlig tak for hjælpen til Ruth og Vagns barnebarn,
Magnus og Vagns bror Henning.
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Støt vore annoncører, de støtter os
Juleturen
8.-13.
november 2018

Lions Suså
Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted
Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro
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Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Årsmødet 2019
1. december er Rumæniens nationaldag.
Tillykke til Rumænien og alle rumænere. I år fejrer man 100
året for Rumæniens samling.

lørdag den 09. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu X i kalenderen
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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

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
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