Formanden har ordet
En rigtig retning.
Gennem mange år har vor forening hjulpet fattige i Rumænien.
Der er stadig behov, men samtidig er der gode tegn på, at
der er optimisme og fremgang i vort område i Dubova og
omegn. Der er efterhånden rigtig mange små hoteller, pensioner og værelsesudlejere, som kan tage imod turister og
andre på besøg på egnen. De fleste steder har kun ganske få
værelser, men det ser hyggeligt ud og der er en fin chance for
at få værelse med flot udsigt over Donau. En fin have, svømmebassin og restaurant er også blandt mulighederne.
Dette giver en indkomst til husejerne, men det giver også
arbejde til håndværkere og servicepersonale, og de lokale
butikkers omsætning må blive væsentligt øget. Det er da gode
nyheder for alle i området, for indtægterne spredes naturligvis
bredt ud med denne øgede aktivitet.
Skulle du få lyst til at tage en tur til Dubovas omegn, kan
det gøres til en rimelig pris. Overnatning i et værelse koster
fra ca. 120,- kroner og opefter, og restauranternes priser er
også absolut overkommelige. En rigtig god måde at støtte
vort område på, er at rejse dertil . God tur !
Michael Tønning.
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Lucian og hans gruppe Maria-Margarete har besøgt en fattig
familie, bestående af far, mor og 5 små børn.
De har fået møbler til 2 værelser, senge, madrasser, stole,
bord, sengetøj og legetøj.
(Mail modtaget den 10.9.)

Udflugt
Den 28. juni var strikkeklubben De flittige Fingre på vores
årlige udflugt, igen sammen med vores mænd. Turen gik for
anden gang til ZenGarden i Ruds Vedby.
Dagli‘Brugsen i Høm leverede lækre frokostplatter, drikkevarer plus kaffe/te og kage købte vi i haven.
Efter frokosten nød vi den smukke have, inden vi mødtes
til kaffe og te med lækker hjemmebagt kage. ZenGarden er
bestemt mere end ét besøg værd.
De flittige Fingre mødes 2 gange om måneden fra august til
juni for at strikke og hækle til Rumænien.
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Cristina Marculescu, der leder børnehaven (Dubova grundskole) på skolen i Dubova, har ansøgt Alina Burca i Bukarest
om hjælp til nye borde og stole.
Hendes bøn blev hørt: det nye inventar stod klar til skolestarten i begyndelsen af september.
den smukke
have

„Bine ati
venit!“
Velkommen!

Kaffetid

Cristina Marculescu retter også en stor tak til Alina Olteanu
fra Focsani for legetøj, spil og bøger.
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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

Man mærker, at efteråret nærmer sig. Dermed også tidspunktet for dette års juletur.
Først i oktober vil jeg som sædvanligt sende informationer
om juleturen, julebrev osv. ud til alle adoptanterne.
I lighed med sidste år hjælper jeg gerne med at printe et
julekort ud, bare jeg får besked derom.
Aase
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Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

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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Bestyrelse:
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

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
Henny Hoffmann, sekretær
Rødkælkevej 6, 4250 Fuglebjerg
Telefon: 29 44 92 25
Mail: sekretaer@fsr2003.dk

Bespisningsemballage

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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Herdis Winther Olsen
Vestergade 13, Kr. Helsinge
4281 Gørlev
Telefon: 30 27 12 00
Mail: hwo@fsr2003.dk
Tina Walegorski Stub
Næsbyvej 39, Næsby
4171 Glumsø
Telefon: 25 56 55 06
mail: tws@fsr2003.dk
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