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 NYHEDSBREV NUMMER 67 
 

Nyhedsbreve vil i fremtiden udkomme 2 gange årligt. 
Planen er, at der udkommer 1. omkring påske, med referat fra årsmødet og 1. omkring jul/nytår. 

 
 
  

 
 

 
 

Kære alle sammen. 
Her i foreningen går det rigtig godt – synes jeg. Vi har i foreningen fundet hver vores plads, så vi alle 
kan yde det, vi er bedst til. Et rigtig godt samarbejde har vi fået op at køre og der er mange ting og 
ideer der bliver drøftet på vores bestyrelsesmøder. 
 
Jeg har en rigtig god dialog med vores kontaktpersoner i Rumænien og vi er ved at planlægge, 
hvorvidt vi måske til næste årsmøde kan få forbindelse til Dubova live, så vi kan tale med Marian og 
måske nogle fra lokalbefolkningen. 
 
Det kunne være en stor oplevelse, hvis vi kunne se hvordan byen ser ud og hvordan den har forandret 
sig (spændende og specielt for dem der har været der tidligere). 
 
Vi vil forsøge at vise det på storskærm, lige som Jørgen plejer at vise billeder. 
 
Jeg håber I alle er ved godt mod og ikke mindst, at vi ses til næste årsmøde.  

Mvh. Tina, formand 
 
 

                                                                 Økonomi og medlemstal 
    Foreningens økonomi er stabil. Vi har pr. 31-05-2022 en  
    beholdning på 89.376,19 kr., plus de 16.000,00 kr. som fortsat  
    står i Nordea og som vi venter en snarlig overførsel af. 
 
    Medlemstallet er også stabilt, vi har 68 adoptionsfamilier og 24                       
    passive medlemmer. 
  

Vi har for år tilbage haft flere reklame sponsorere, hvor vi fik 500 kr. årligt for at sætte deres reklame 
på vores nyhedsbreve. De er desværre reduceret til 2 betalende sponsorer. Vi forsøger selvfølgelig at 
få nye firmaer til, men hvis nogen af jer har ideer eller kender nogen der vil give et årligt bidrag på 500 
kr. for at vi reklamerer for dem, så kontakt mig gerne for yderligere information.  
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Nyheder fra Rumænien 
Vi har modtaget dette brev fra en rumænsk familie, som her fortæller, hvordan deres oplevelse har 
været– og er ift. at have en dansk adoptionsfamilie og hvad det har betydet for dem. 
 
En dag jeg har tænkt på, er en dag for 16-17 år siden.  
På denne dag fortalte Mrs. Carolina Gheorgina at hendes søn Marian, ville komme og tage et 
familiebillede af os, fordi de havde fundet en familie fra Lions organisationen i Danmark, som de 
havde matchet med os. Det var en kæmpe glæde, især da vores datter Georgina dengang var 8-9 år 
gammel. Hun havde årene forinden, set hvordan de andre børn I byen havde modtaget gaver fra 
deres danske familier omkring jul. På det tidspunkt havde vi ikke en dansk familie, og derfor fik hun 
aldrig noget mens hendes venner nød deres slik, tøj og legetøj, måtte hun bare se på. Jeg kan ikke 
beskrive i ord, hvor stor en sorg det var for hende, og jeg kunne slet ikke holde hende fra at græde.  
 
Dengang var vi en ung familie med to børn, som netop havde købt vores første hus. Huset var i dårlig 
stand, og der var en del arbejde i renovering af huset, men det var dog det vi havde råd til at købe. Vi  
havde heller ikke mulighed for at give vores børn meget mere end de nødvendigheder der måtte 
være. Nyheden i foråret om at have fået en dansk familie var derfor en stor lettelse. I efteråret da folk 
fra Lions organisationen skulle komme med pakker, var det en stor overraskelse at finde ud af at 
vores danske familie også kom. Tina og Knud, to ekstraordinære mennesker, som allerede fra første 
kontakt var en fornøjelse at bruge tid sammen med. Selvom vi ikke taler samme sprog, blev der skabt 
en forbindelse mellem os, som vi har holdt ved lige gennem breve i starten, og senere via opkald. 
 
I 2012 kom der nogle uventede men positive nyheder, da Tina, Knud og Tinas tante Betty havde købt 
billetter til os, for at vi kunne komme og besøge dem i en uge i Danmark. Jeg kan ikke beskrive i ord, 
hvor glade vores børn og vi blev. Det var vores første ferie nogensinde. Da vi ankom til Danmark, tog 
vores værter os til de smukkeste steder rundt i Danmark. Folket fra Lions organisationen tog så 
godt imod os, og vi følte virkelig vi betød noget for noget for første gang i vores liv. Det var en stor 
følelse vi havde. Dengang var vores søn Adrian 11 år, og efter vores besøg i Danmark, blev han ved 
med at sige til mig at han ville tilbage til Danmark. 
 
Gennem årene er vores børn blevet ældre. Min datter Georgina er blevet færdig med sin uddannelse i 
farmaci på universitetet og hun arbejder nu som farmaceut i Timisoara, mens hun samtidig studere på 
sit andet år af sit speciale. Vores søn Adrian holdt sit ord og bliver nu færdig med sin uddannelse i 
Marketing Management på UCL i Odense, og han sigter efter at studere videre for at få en bachelor. 
Samtidig har vi endelig fået færdig renoveret vores hus her i Rumænien.  
 
En anden rigtig vigtig og kostbar ting er at vi efter så mange år, stadig er venner med Tina og Knud, og 
det er altid en fornøjelse hver gang vi ser og taler med hinanden. Jeg vil gerne takke dem begge fra 
bunden af mit hjerte, for at have været som forældre for min søn. På grund af dem har hans tid i 
Danmark været meget nemmere.  
 
Som en sidste ting, vil jeg endnu engang takke og kramme jer med kærlighed. 
Jeg glæder mig til at se jer igen! 

De kærligste hilsner, 
Mariana Milosescu 
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Årsmøde 2023 
I 2023 kan Foreningen til støtte for Rumænien (FSR) fejre fødselsdag.  
Derfor hejser vi venskabsflagene mellem Rumænien og Danmark. 
 
Foreningen FSR blev stiftet 15. november 2003 af en gruppe medlemmer af den 
tidligere forening Børn i Rumænien (BiR). Foreningen startede med 15 
adoptionsfamilier. I dag har vi 68 adoptionsfamilier. 
 
I 2013 fejrede foreningen sin 10 års fødselsdag ved at påbegynde aktiviteten med uddeling af legater 
til fattige studerende. De unge studerende fik dengang et engangsbeløb på 1.000 Lei = ca. 2.000 
kroner. 

I 2023 kan vi derfor fejre foreningens 20 års fødselsdag og dette vil vi selvfølgelig gerne fejre. 

 
Den store dag skal selvfølgelig fejres på vores årsmøde, som holdes på Slagelse bibliotek. 
 
Som Tina tidligere har beskrevet, så arbejder vi aktuelt med muligheden for, at Marian og nogle fra 
lokalbefolkningen deltager på årsmødet via en online forbindelse. 
 
Bestyrelsen har drøftet mange muligheder for fejringen og vi arbejder fortsat med input og ideer.  
 
Det bliver en stor dag og har I ønsker eller forslag, så kontakt gerne bestyrelsen med jeres ideer og 
forslag. 
 

Så sæt allerede nu et stort X i kalenderen 
 

Lørdag den 11. marts 2023, kl. 14.00 
 

 
Et lille nødråb fra bestyrelsen og vores rumænske venner 

  

 
Med baggrund i inflationen, som har ramt os, med stigende priser på el, varme, benzin, diesel og 
dagligvarer er der aktuelt nogle danske familier der har måttet opsige deres adoptionsforhold?  
 
I skrivende stund mangler jeg støtte til 2 familier i Rumænien. Jeg vil være glad, hvis der er nogen, der 
kender nogen, der har lyst til at hjælpe. Rumænien er lige som os hårdt ramt af stigende priser og det 
vil ramme de berørte familier hårdt, hvis de ikke længere vil modtage støtte fra vores forening. 
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Bestyrelsen 
 

Tina Walegorski Stub, formand 
Næsbyvej 39, Næsby, 4171 Glumsø 
Telefon: 25565506. Mail: formand@fsr2003.dk 
 
Henny Hoffmann, kasserer 
Rødkælkevej 6,4250 Fuglebjerg 
Telefon: 29449225. Mail: hejlersen@godmail.dk 
Bank: Danske Bank reg.nr. 3511 konto 10025583 
CVR-nr. 32137873 
 
Jørgen Nielsen 
Næstvedvej 393, 4100 Ringsted 
Telefon: 23966157. Mail: jfgn@tutak.dk 
 
Vagn Jensen 
Barmosevej 22, 4100 Ringsted 
Telefon 22184323. Mail: bloch@dlgmail.dk 
 
Benny Møller Pejtersen 
Vestergade 43C, 4930 Maribo 
Telefon 29450675. Mail: pejtersenbenny@gmail.com 
 
Hjemmeside: www.fsr2003.dk             
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