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MØBELHJÆLP: For-
eningen til støtte for 
Rumænien sendte 
260 borde og stole 
fra Slagelse Gymna-
sium til et rumænsk 
gymnasium.

Af Per Vagnsø

SLAGELSE: Når gymnasiet i 
Orsova i Rumænien på lør-
dag modtager 260 stole og 
lige så mange borde, som 
Slagelse Gymnasium har 
kasseret, leveres de uden 
tyggegummi. Medlemmer af 
den lokale forening til støtte 
for Rumænien brugte nem-
lig mandag lang tid på at 
fjerne godt brugt tyggegum-
mi under møblerne, før sto-
le og borde onsdag morgen 
blev læsset på en lastbil og 
sendt ud på den 2300 kilome-
ter lange køretur til deres 
nye adresse.

Det var nu ikke på grund af 

det gennemtyggede, klæbri-
ge stads, at gymnasiet ikke 
længere havde brug for møb-
lerne. Gymnasiet har fået 

nye borde og stole med hjul 
under, så gruppearbejde 
hele tiden kan møbleres om, 
og gymnasiets pedel kontak-

tede støtteforeningens for-
mand, Jørgen Günther Sch-
midt. Han ringede videre til 
en lærer på det rumænske 

gymnasium i byen, som støt-
teforeningen i forvejen har 
tæt kontakt til. Blandt andet 
i form af månedlige bidrag 
og særlige julepakker til 95 
familier samt hjælp til stu-
derende.

Medlemmerne 
betaler også transport
På det rumænske gymnasi-
um sagde de mange tak, og 
så var det ellers store læsse-
dag - da tyggegummiet var 
fjernet. 

Medlemmer af støttefor-
eningen sørgede for, at en 
rumænsk lastbil fra Poul-
sen Shipping blev fyldt op. 
Medlemmerne har også væ-
ret med til at betale de 25.000 
kroner, transporten koster, 
ligesom Brand af 1848-fon-
den og gymnasiet har bidra-
get økonomisk.

Støtteforeningen kom til 
verden i 2003 og har tidligere 
sendt blandt andet børneha-
vemøbler, hospitalsudstyr 
og tøj til modtage-organisa-
tionen i Rumænien. Her bli-
ver tingene sorteret og for-
delt af en gruppe frivillige 
rumænere med den lokale 
hospitalsdirektør i spidsen.

Det hjælper
- Det begyndte med, at vi 
kunne se, at behovet var me-
get stort, og man bliver me-
get optaget af det, når man 
kommer derned og ser, hvor 
meget det hjælper, fortæller 
Jørgen Günther Schmidt.

Selv om mange i Rumæ-
nien har det bedre i dag end 
for 20 år siden, er de stadig 
taknemmelige for den dan-
ske hjælp, og på gymnasiet 
har de for eksempel mange, 
meget forskellige møbler, 
fortæller støtteforeningens 
formand. 

Nu får de 260 ens borde 
og stole, der ikke fejler det 
mindste. De egner sig bare 
ikke til gruppearbejde i 
grupper af skiftende stør-
relse. 

Gymnasiemøblerne er kørt til 
Rumænien uden tyggegummi

Stolene er lige  
ved at være på vej  

til rumænske  
gymnasieelever. 
Foto: Per Vagnsø

Der venter 2300  
kilometer, inden 

møblerne skal læsses 
af i rumænske  

Orsova på lørdag.  
Foto: Per VagnsøMichael Tønning havde jobbet som pakmester. Det gælder om at få plads til det hele i lastbilen. Foto: Per Vagnsø

Hele holdet inklusive to  
rumænske lastbil- 
chauffører, der var på  
læsse-arbejde ved  
Slagelse Gymnasium. 
Foto: Per Vagnsø


