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Nyt fra formanden

Nu er der igen politisk uro i Rumænien. Socialisterne er
kommet til magten, og Lucian frygter for sin stilling.

Lad os håbe, at han kan fortsætte, så vi også kan fortsætte
vores arbejde med hjælp til sygehuset i Orsova. Som det er
mange bekendt er Lucian direktør og overlæge på hospitalet.
Han har været vores gode samarbejdspartner i mange år, og
han har en for rumænerne sjælden evne til at få tingene
gennemført. På trods af vanskelige betingelser er det lykkedes
for Lucian – med god hjælp fra Danmark – at gøre Orsova
Hospital til et af de bedste provinshospitaler. En stor skam,
hvis han ikke får lov til at fortsætte.

I øjeblikket har hospitalet problemer med utætte tage, således
at det regner ned i det nyrenoverede køkken og i det
nyetablerede genoptræningslokale. Den nødvendige repa-
ration af taget vil koste ca. 100.000 kroner, og det beløb har
FSR sat sig for at fremskaffe. Og det er nu lykkedes. Vi har
modtaget 50.000 kroner fra Brand af 1848 Fond og ansøgt
om et tilsvarende beløb i tipsmidler. Vi var lovet svar fra
Kulturministeriet om tipsmidlerne i juli måned, men svaret er
udsat til ”2. halvår 2012”. I den situation er det godt at have
gode og generøse venner som Lions Club Suså. Suså Lions
har stillet 40.000 kroner til rådighed for os som en garanti.
Får vi ikke pengene fra tipsmidlerne er de 40.000 kroner
vores. De sidste 10.000 kroner har vi taget fra egne midler
og sendt i alt 100.000 kroner til hospitalet. Tusind tak til Brand
af 1848 Fond og til Lions Club Suså.

Vi følger spændt den politiske udvikling i Rumænien, men vi
fortsætter under alle omstændigheder hjælpen til ”vores”
fattige familier uanset den politiske uro.

Og nu skal vi snart til at tænke på julepakketuren.

Jørgen Günther Schmidt

Årsmøde 2013

bliver
lørdag den 9. marts kl. 14.00

på
Slagelse Centralbibliotek,

Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Så kan du gøre en god handel

Vi er blevet begavet med en masse CD‘er, som vi vil prøve at
omsætte i penge.

Repertoiret spænder over alt fra gammeldaws og pop til
klassisk.

Jørgen og jeg har ikke gennemgået alle kasserne, vi blev
trætte af bare at slæbe dem.

Hvad med et lille hurtigt udsalg:

10 stk. assorterede CD‘er for 50,00 kr.
eller

25 stk. ligeledes assorterede for 100,00 kr.

Hvis du kommer med et hurtigt bud på en større mængde,
finder vi også ud af en pris.

Alt, hvad disse CD‘er kan indbringe, går selvfølgelig også i
foreningens kasse.

Aase
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Lidt om den politiske situation i Rumænien
Oversat af Aase

Hvem er vel nærmere til at
løfte sløret om situationen i
Rumænien end én der har
skoen på og ved, hvor den
trykker.
   Det har jeg bedt Marian
fortælle os lidt om. Her er,
hvad han skriver:
   „Det er lidt svært for mig
at være neutral, men jeg gør
mit bedste.
   Det startede i maj 2012,
efter en ny sammensætning i
parlamentet. Præsident Traian
Basescu fra centrum-højre
havde mistet sit flertal og blev
tvunget til at samarbejde
med en ny regering.
   Han udnævnte oppositions-
lederen fra venstrefløjen
Victor Ponta til premieremi-
nister.
   Den nye regering blev hur-
tigt klar over, at den ikke kun-
ne regere landet med den
oposisition, den havde imod
sig. Præsidenten besluttede
derfor at afholde en folkeaf-
stemning for at spørge, om
befolkningen ønskede en ny
præsident.
   Den 29. juli blev den ru-
mænske befolkning spurgt,
om Traian Basescu skulle stil-
les for en rigsret. 7.4 mil. ru-
mænere afgav deres stemme
(87% af stemmerne var for,

mens 11% var imod). Valg-
deltagelsen nåede ikke de
nødvendige 50%.
   Herfra bliver situationen
vanskeligere, da et gammelt
befolkningstal (2002 Census)
lå til grund for folkeafstem-
ningen. Iflg. den gamle tælling
havde Rumænien en befolk-
ning på 22 mil., mens nye tal
siger max. 19 mil.
   For at rede trådene ud gik
begge partier til den ru-
mænske højesteret, hvor-
efter den tidligere præsident
Traian Basescu blev genindsat,
da retten skønnede, at folke-
afstemningen var ulovlig.
   Vi er derfor tilbage, hvor vi
startede, dvs. i maj, og præ-
sidenten er nødt til at sam-
arbejde med regeringen.“

Præsident
Traian

Basescu

Premiere-
minister

Victor Ponta

Hilsen Marian
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P. Poulsen Shipping

Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk

Støt vore annoncører, de støtter os

Rotary Danmark

Suså

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14. st
DK-4100 Ringsted

Tlf. 57611801

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted
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På tur med De flittige fingre

Gennem efteråret, vinteren
og foråret har vi trofast væ-
ret på skift hos hinanden hver
anden tirsdag.
   Det er blevet til en masse
strik, der uden tvivl vil bringe
glæde i Rumænien.
   For nogle få år siden, be-
sluttede vi, at vores flid skulle
belønnes med en udflugt in-
den den velfortjente som-
merferie.
   Vi vedtog også, at invitere
vore mænd med.
   Turen i år løb af stabelen
den 27. juni med start ved
Sorø Klosterkirke.
 Vi slentrede gennem Akade-

mihaven og endte planmæs-
sigt for enden af Søgade, hvor
vi havde bestilt rundfart på
søen med „Lille Claus“.
   Efter en times sejlads endte
vi igen i Søgade. Vi besøgte
nu fuchsiahaven, statuen af
Holberg og sluttede i restau-
rant Valencia, hvor vi havde
bestilt eftermiddagskaffe.
   Efter kaffen havde vi en god
times tid på egen hånd, inden
vi igen mødtes kl. 18 på Valen-
cia for at nyde Carlos Specia-
litet.
   Vi brød op ved 20-tiden og
begav os hjemad.

Klar til afgang

Ænderne tror, det
også gælder dem
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Billeder fra hospitalets køkken og
genoptræningslokale

Loftet i køkkenet

Indgangen til ét af
lagerrummene

Loft

og gulv i genoptrænings-
lokalet



Vi sejler, og vi hilser på Holberg

Vi spiser,

vi hygger os,

og vi morer os.
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leverede ting til os, det var
bare lykken.
   Familien blev igen sendt af
sted fra Tappernøje, og foran
dem lå 26 timer i bus.
   Familien syntes, at Dan-
mark var et rent, men dyrt
land, som bestod af en mas-
se rare og venlige mennesker.
   Vores oplevelse var lige så
stor som deres. Vi indså, at i
Danmark har vi det godt,
trods mange brokkerier.
   Mariana fortalte, at man

Med venlig hilsen Tina og Betty

mange steder stadig skulle
have gaver med, hvis man
skulle til lægen, men Orsova
Hospital var en undtagelse.
Der blev alle behandlet ens.
   Tandlægebesøg er ikke
gratis de første atten år som
her i landet.
   Endnu en gang tak til alle,
som var med til at gøre denne
uge til noget helt specielt,
både for os og den rumænske
familie.

Familie Milosescu på Amalienborg Slotsplads
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Her er vi så lige før, vi går hver til sit -
incl. dagens fotograf

En enkelt lille historie

eller to, smutter måske
også over bordet
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   Genbrugsbutikken blev og-
så besøgt, og der blev handlet
flittigt.
   Torsdag var sidste dag i
Danmark. Der besøgte vi
Bisserup, for familien havde
aldrig set et åbent hav.
   De var meget interesse-
rede i sten og muslingeskal-
ler, og en del blev samlet.
   Senere var det tid til at
pakke, og det sidste måltid
blev indtaget.

   Familien havde én kuffert
og én sportstaske (som også
indeholdt gaver) med da de
kom, og de tog hjem med 6
kufferter, hvor den største
vejede 25 kg - de måtte hver
have 50 kg med i bussen.
Mange havde indleveret tøj,
sko mm, nyt og brugt. Alt
blev undersøgt, og alt, hvad
der kunne bruges kom med
hjem hjem.
   En stor tak til alle, som ind-

Så sejler vi
 på

kanalerne
i

København
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Den 29. juni mistede FSR et af sine meget trofaste og
meget aktive medlemmer. Niels Holm døde  på hospice i
Målev, 74 år gammel og efter længere tids sygdom.

Jørgen og jeg besøgte bl.a. Niels påskedag, mens han
var indlagt i Slagelse. Selv om Niels var tydeligt mærket
af sygdommen, gik hans tanker alligevel til vores forening.
Han fortalte alle, der orkede at høre på, om FSR og han
bestemte, at han ville lave en annonce til Nyhedsbrevet
for at sætte sit bogbinderudstyr til salg.

Jeg sender ham en venlig tanke, når jeg tager min ordbog
frem. Den har Niels nemlig haft under kærlig behandling.

Niels og hans kone Gerda kom med i FSR ved stiftelsen
den 15. november 2003, og de har været med i Rumæ-
nien flere gange.

I sit arbejdsliv var Niels faglærer ved urmagerskolen i
Ringsted, og utallige er de ure han som pensionist har
fået til at gå igen.

Betalingen er ubeskåret gået til FSR - altid i en kuvert
med påskriften „Til Aases akutkasse for reparation af
.........  ur“.

De flittige fingre nød også glæde af Niels‘s lune, når vi
strikkede hos Gerda. Sine bornholmske rødder kunne
han ikke løbe fra.

Tankerne går til Gerda, datteren Marie, sønnen Jens og
de 4 børnebørn.

Æret være Niels Holm‘s minde.
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har kun arbejde i 3 måneder
om året, så vores lille bidrag
hver måned hjælper alligevel
lidt.
   Tirsdag havde Stig og Lis
„Glumsø Bageri“ inviteret Flo-

rin til Glumsø for at hjælpe til
i bageriet. Det tog han i stiv
arm, lærte at lave snegle og
andre kager og kom stolt
hjem med den flotteste
lagkage, han selv havde lavet.

   Ved middagstid gik turen til
København. Strøget blev
grundigt studeret og enkelte
gaver købt.
   Så gik turen til Nyhavn,
hvor vi skulle på kanalrund-
fart. Lions havde skaffet fribil-
letter, endnu en gang tak. En

kæmpe oplevelse for livet.
Derefter gik turen til Amalien-
borg, hvor vi så vagtskiftet.
   Onsdag var vi inviteret til
Stig og Lis, hvor der var mu-
lighed for at ride og køre på
firehjulet crosser. Det var no-
get, de kunne bruge.

„Bagermester“ Florin med sin flotte lagkage
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Aase og Jørgen



Niels‘s annonce

8

Besøg fra Rumænien!

Den 17.8. var en dag, vi læn-
ge havde set frem til. Vores
venskabsfamilie fra Rumæ-
nien, som vi har kendt siden
2006, kom til Danmark for
første gang.
   Det var med stor spænding,
vi kørte til Tappernøje for at
tage imod dem. Da vi ankom,
var familien allerede kommet
og havde ventet i to timer -
(da bussen kom før tid).
   Vores telefonnumre havde
datteren på sin telefon, som
var gået ud under turen, så
det var med stort smil og
åbne arme, de modtog os.
   Det var deres første ferie i
17 år, og de havde aldrig
været uden for Rumænien.
   Turen gik til Næsby, hvor de
skulle bo hos Tina, og der stod
hendes mor parat med af-
tensmad. Der blev udvekslet
gaver, smagt på rumænsk
hjemmebryg, og trætte gik
alle til ro.
   Lørdag stod på bytur til
Næstved med lidt shopping
og derefter grill hos Betty.
Mange indtryk blev fordøjet,
og nyt fodtøj indkøbt - tror
aldrig de havde haft så dejligt
fodtøj før, for det var på re-
sten af ferien.
   Søndag var højdepunktet

Af Tina Stub og Betty Rasmussen

for børnene, Georgiana 16 år
og Florin 11 år. BonBon-Land
ventede, og heldigvis var
Tinas børn med og kunne
hjælpe til.
   Vores familie kendte ikke til
sådanne forlystelser, så alt
skulle prøves. Den første for-
lystelse, der skulle prøves,
var den værste af alle, men
de grinede og syntes, den var
fantastisk, og der var stilen
lagt.
   Mandag besøgte vi Outlet i
Ringsted, og om aftenen hav-
de Lions Club Suså inviteret
til spisning i Rejseladen med
efterfølgende møde. Lions
havde sponseret rejsen, hvil-
ket vi er meget taknemmelige
for.
   Ana var tolk, og familien
fortalte om deres hverdag, og
til stor overraskelse for alle
fortalte faderen, at han pas-
ser 735 ha skov og tjener
200 Euro (1.500 kr.) om må-
neden, og hvis der bliver
stjålet brænde i skoven, bliver
han trukket i løn.
   Ud af de 200 Euro, som
Cristian tjener, betaler de 130
Euro om måneden for skole-
gang til datteren, hvor hun
skal studere i 4 år.
   Mariana, som er moderen,
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Har bogbinderudstyret din interesse, så henvend dig til Aase


