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Her plejer formanden at have ordet, men
grundet stort arbejdspres
kommer der lidt fra mig i stedet for.
Vores årsmøde den 9. marts forløb godt. Alle så ud til at
hygge sig - ikke mindst ved prinsesse Eleonora-Christines
beretning om hendes møde med Rumænien og rumænerne.
Læs mere om årsmødet inde i bladet.
Bestyrelsen har efterfølgende holdt bestyrelsesmøde og
konstitueret sig således:
formand: Michael Tønning
kasserer: Aase Krüth
sekretær: Henny Hoffmann
Herdis Winther Olsen og Tina Walegorski Stub er menige medlemmer af bestyrelsen.

Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65
www.slg-biludlejning.dk
Ringsted Y‘s Men‘sClub

Torvet 4
4690 Haslev
Tlf. 56 31 21 72

Merete Andreasen, der egentlig blev genvalgt på årsmødet,
ville meget gerne udtræde, så hun er derfor blevet erstattet
af Tina Walegorski Stub.
Lotteriet på årsmødet gav 2.000,00 kr. Det overdådige
kaffebord indbragte 1.875,00 kr. Stor tak til Ruth og Vagn for
igen at sponsere kaffebord, øl og vand.

Bespisningsemballage

Aase Krüth
Mark Remmy Sali, Adm. Direktør
Field Advice ApS, Huginsvej 15, 4100 Ringsted
www.fieldadvice.net. www.nordicecoflex.dk

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834
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Støt vore annoncører, de støtter os

Kære FSR-venner,
så er vi samlet igen, for at fejre årsmødet i 2019 - hvor
flyver tiden hurtigt. Jeg vil gerne igen bruge denne lejlighed til
at takke jer alle for al den støtte, vi har modtaget fra organisationen og dens medlemmer.

Lions Suså
Rotary Danmark

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted
Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.
Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Som altid skriver jeg dette brev på vegne af de familier her,
som gerne vil takke alle de danske venner, der er involveret i
adoptionsprojektet, og som stadig tilbyder deres hjælp. Vi er
alle klar over, at vi bliver ældre, tiderne har ændret sig, og at
nogle af jer nyder pensionistlivet, nogle har økonomiske og
helbreds problemer, men de fleste af jer har stadig fundet
midlerne til fortsat at tilbyde deres hjælp.
For at sikre, at vi hjælper de familier, der har mest brug for
hjælp, begyndte vi i år at gennemføre ændringer i evalueringen
af de familier, der modtager hjælp. Aase vil kunne fortælle jer
om det. Jeg kan forsikre jer, vi har gjort vores bedste her for
at give en forklaring til de familier, der er blevet fjernet fra
adoptionsprogrammet, så vi ikke skaber frustration.
På vegne af alle rumænske familier, tak igen for jeres stadige
hjælp. Jeres vedvarende hjælp er meget værdsat og påskønnet her. Mange tak til organisationens bestyrelse og dens
aktive medlemmer, der bruger tid på at holde dette rumænske
projekt i gang.
Mange hilsner og ønske om et godt 2019,
Marian

Årsmødet 2020
lørdag den 14. marts kl. 14.00
på
Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu X i kalenderen
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Årsmødet i FSR lørdag, den 9. marts 2019

Resultatopgørelse for perioden 01.01. til 31.12.2018

Ca. 30 fremmødte (inkl. bestyrelse).
Michael bød velkommen.
Aase overbragte en hilsen fra Marian: “Tak for støtten til vore
familier.” - Marian uddeler hver anden måned adoptionspengene til familierne.
Alle vore familier er nu blevet gennemgået med henblik på
videre vedvarende støtte eller ej.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Karin Tønning blev valgt. KT: Årsmødet i
FSR er lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
og
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

MT: Michael nævnte i al væsentlighed i sin beretning:
Foreningen er nu over 15 år gammel. Bedre forhold nu i
Orsova-området, men der er stadig brug for hjælp dernede.
141 medlemmer ved årsskiftet.
88 rumænske familier. Behovet er faldende, dejligt.
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Meget går den rigtige vej. Sygdom, arb.løshed eller andet
kan skyldes brug for hjælp.
I november 2018 den årlige juletur: Nu 2. år med pengegaver. Stor arbejdsopgave, som Aase og Jørgen stadig løfter
sammen med Ruth og Vagn som hjælpere. Stor tak til dem.
Mit navn er Tina Walegorski Stub, og jeg er 54 år. Jeg er gift
med Knud, og sammen har vi 4 børn, der alle er fløjet fra
reden.
Jeg er ansat i Danske Bank, som rådgiver i et callcenter.
Der er jeg også valgt som tillidsmand.
Min mand er i Lions, og der er jeg selvfølgelig også med
som medhjælper.
Jeg brænder for at gøre en forskel og har altid hjulpet til,
hvor der var brug for mig. I starten var det vores familie
(langt ude) i Polen, som jeg hjalp.
Senere var det Tjernobylbørnene,der kom herop på sommerferie, og i 2006 fik vi vores første familie i FSR 2003.
En familie på 4 personer, som vi har fulgt tæt igennem
årene. Børnene er nu blevet store og er igang med en
uddannelse, og vi har i årenes løb besøgt dem flere gange. Vi
har med vores egne øjne set, at den hjælp vi gav gjorde
nytte. De har også besøgt os for en del år siden. Hvilket var
en stor oplevelse for alle.
Senere har vi fået endnu en familie. Et ældre ægtepar
(pensionister). Dem har vi også besøgt i Dubova. Nogle dejlige
mennesker,der på mange måder er selvforsynende med have
og et par grise og høns, ænder m.m.
Jeg håber, at jeg ved at være kommet i bestyrelsen, kan
være med til at gøre en forskel for de rette personer i
Rumænien .
Til sidst vil jeg bare takke for valget og ønske jer alle en
god påske.

Desværre kan foreningen, FSR, ikke længere søge tipsmidler
i Kulturministeriet.
Vi har valgt at give lidt til hjælpeorganisationen Maria Margaretha. Det er Dr. Lucian, der er leder.
Studiehjælp til gymnasie- og universitetsstuderende via lokal
udvælgelse - hvordan dette samarbejde fremover vil forme
sig er pt. uvist.
Vi har igen i år haft sendt 1 transport til Rumænien.
AaK gennemgik foreningens balance pr. 31. december 2018.
MT: Synes vi er kommet pænt igennem året 2018.
1000e tak til medlemmerne, Lions Suså, Brand af 1848 Fond,
Ruth og Vagn, Ana, der oversætter, Aase, som gør en kæmpe
indsats, (citat: “...og så er hun et omvandrende leksikon”).
Hun har styr på alt i FSR.

Tina W Stub
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Valg til bestyrelsen:
Aase Krüth. Aase blev genvalgt.
Merete Andreasen på valg. Merete blev genvalgt.
Frank Hansen ønsker ikke genvalg. Henny Hoffmann blev valgt
i hans sted.
Annie Krag 1. suppleant genvalgt.
Kim Valbum 2. suppleant vil gerne trække sig grundet
arbejdspres. Tina Stub indtræder for KV.
Revisorvalg:
Bente Kubert ønskede ikke genvalg. Karsten Hjort blev valgt
som ny revisor.
Revisorsuppleant: Bente Kubert blev valgt.
Fastsættelse af foreningskontingent:
Uændret kontingentsats: 175 kr. for enlige. 225 kr. for par/
samboende.
E
. vt. Indkomne forslag.
Ingen.
Og ingen kommentarer.
Årsmødet slut.

Præsentation
Hvem er jeg?
Jeg hedder Henny Hoffmann, er 59 år og bosat i Fuglebjerg.
Jeg er mor til 3 piger og mormor til 5 skønne børn i alderen 3
måneder til 13 år. Jeg arbejder som socialfaglig konsulent og
har haft samme arbejdsplads de sidste 18 år.
Jeg blev af bestyrelsen opfordret til at stille op som nyt medlem
af FSR’s bestyrelse, hvilket jeg er utrolig glad for – og har
sagt ja tak til. Jeg blev på årsmødet den 9. marts valgt officielt
ind i bestyrelsen. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at
takke de fremmødte for tilliden til dette hverv.
Jeg har været medlem af foreningen siden maj 2011 og har
været så heldig, at kunne besøge Rumænien 2 gange. Første
gang i 2012, hvor jeg mødte min lille familie Sain, som består
af far, mor, 2 børn og børnenes bedstefar.
I forbindelse med mit første møde med Rumænien skrev jeg
en lille rejsedagbog over vores oplevelser i dette fantastiske
land, som blev trykt i nyhedsbrev nr. 33.
Som medlem af FSR’s bestyrelse håber jeg, at jeg sammen
med de andre medlemmer kan være med til at støtte
rumænerne og gøre en forskel. En støtte som jeg med egne
øjne har set, gør en forskel for hele lokalsamfundet i og
omkring Dubova.
Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at leve op til
bestyrelsens tillid til mig som medspiller i arbejdet omkring
indsatserne specielt i området Dubova/Orsova
De bedste hilsner
Henny Hoffmann
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Derefter bød MT prinsesse Eleonore-Christine af SchaumburgLippe velkommen.
Hun har rejst og arbejdet i Rumænien.
Dette års
gevinster

Lodderne

Små stikord fra ECs foredrag:
“2010-2014 rejser hun til Rumænien. Fantastisk land. Hvert
område sit eget særpræg.
EC byggede den rumænske reklamebranche op i løbet af de
4 år, hun boede der. Rumænerne er førende indenfor reklame.
De er dygtige IT-ere.

lægges i
nummerorden

Udførte også frivilligt hjælpearbejde.
Udlænding i Rumænien: “Være dér for at gøre en forskel.” EC
hjalp derudover også 6-7 unge mennesker videre i deres uddannelsesforløb.
“Det kan godt være, de ikke har mange penge, men kommer
man på besøg, er der rigeligt med mad.”
Fortalte også om livet på landet. ... Hun boede selv i Bukarest.
I vores øjne er de fattige, men de har nogle af de værdier, vi
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har glemt i vor hektiske, vesterlandske liv.
Der er flere projekter i Rumænien, der er med til at gøre en
forskel for befolkningen efter Ceausescus rædselsregime.
Der er en tilknytning til DK via de royale bånd.
Vi kan lære meget af rumænerne: De er musikalske, stolte,
lærenemme, kan mange sprog.

Et levende, meget inspirerende og ærligt foredrag, hvor EC
på en positiv, konstruktiv og medrivende måde fortalte om
de lyse og mørke sider af og i Rumænien .
Efter foredraget var der kaffe- og kagebord samt lotteri.
Referent
Herdis Winther Olsen

Kirken fylder meget, og er en stor del af hverdagen. Rumænerne er rumænsk ortodokse.
Rumænien har et af Europas hurtigste internet.
EC rejser tilbage til Rumænien hvert år. ... Elsker Rumænien,
elsker deres brullypper.
Man kan virkelig gøre en forskel for rumænerne. Der er jo
ikke det sikkerhedsnet dernede, som vi har herhjemme i
Danmark.”

Prinsesse Eleonora-Christine fortæller
8

Vagn sælger igen lodder til lotteriet
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