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Formanden har ordet

I forbindelse med årets julepakketur fik vi etableret en ny
central til at modtage og fordele den hjælp til Rumænien,
som ikke går direkte til familierne.
   Hidtil har vi afleveret de indsamlede ting (tøj, hospitalsudstyr
mm.) til Orsova hospital, til Dubova skole og til lærerægtepar-
ret Ghiorghita i Dubova.
   Nu har Dr. Lucian etableret en selvejende institution eller
forening, der kan modtage og fordele hjælpen. Foreningen
har fået navnet Den rumænsk – danske forening Maria-
Margarete, og den er organiseret som en rumænsk institution
og for rumænske midler. Den drives udelukkende med frivillig
rumænsk arbejdskraft og omkostningerne dækker rumæ-
nerne selv. Samtidig er der fuld åbenhed, således at giverne
kan få indsigt i vedtægterne og regnskabsaflæggelsen. Det
synes jeg er et fantastisk fremskridt.
   Nu har vi fået en rumænsk modtagerorganisation, der
modsvarer en dansk giverorganisation, som har kapacitet til
at modtage og fordele enhver form for hjælp, og som giverne
trygt kan aflevere til.
   Dr. Lucian har ved gode venners hjælp fået stillet et stort
lager gratis til rådighed. Her kan de modtage, sortere og pakke
og senere fordele til de, der har størst behov. Organisationen
har allerede været i gang med at sortere og fordele de kasser
med tøj, som vi havde med. De er nu kørt ud til en særdeles
fattig landsby, som vi ikke tidligere har besøgt. Nu venter
organisationen kun på nye leverancer og nye givere, for beho-
vene i Rumænien er stadig overvældende.
   Under vores besøg fik vi også etableret en ny form for
start-hjælp til unge, der ønsker at videreuddanne sig. Men
herom senere.

Jørgen Günther Schmidt

Glædelig jul og godt nytår til alle vore medlemmer
og deres familier

på
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Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
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I oktober kom der en rundsendt e.mail fra formanden Jørgen
Günther Schmidt  med besked om, at han og Inger ville tage
til Rumænien med fly for egen regning for at deltage i
uddelingen af julepakkerne, som foreningens bidragsydere
havde pakket sammen til deres rumænske familier. Jørgen
regnede med at leje en bil dernede, og sådan en kan jo rumme
mere end to personer, så Jørgens henvendelse gik på, om
der var flere, som kunne have interesse i og tid til at deltage.
   Karin og jeg kiggede lidt i kalenderen og fik lavet den
fornødne tid fra fredag d. 8. november til tirsdag d. 12., og
det fortalte vi Jørgen om. Der var ikke umiddelbart andre,
der havde henvendt sig, så vi enedes om at tage turen
sammen os fire. Der blev rystet de nødvendige billetter ud af
en internetbutik, og der blev også lejet en passende bil med
fuld forsikring, så vi ikke skulle have mere end højst nødvendigt
bøvl, hvis der skulle komme en ridse i lakken.
   Alt gik som det skulle undervejs til Bukarest, og i lufthavnen
fandt vi ret hurtigt en repræsentant for biludlejeren, som talte
så meget engelsk, at vi troede, at vi kunne komme af sted.
Men det tog lige lidt forviklinger at få betalt for at komme ud
af lufthavnsparkeringen. Som en lille trøst var det dog billigt,
ca. 10 kroner.
   Jørgen foreslog, at vi skulle tage en lille genvej gennem
centrum i Bucarest for at se, hvad byen ligner, og det gik ret
nemt. Uden at bruge for meget tid fik vi set nogle af
Ceausescu‘s enorme og selvforherligende byggerier, som ikke
i alles smag er særligt kønne.

Juletur 2013
Beskrevet af Karin og Michael Tønning

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Sverigesvej 12 - 4200 Slagelse
Tlf. 5852 0815 www.kjerulff.dk
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Der var dog også mange andre bygninger, som var rigtig
flotte. De stammede sandsynligvis fra de bedre gamle dage,
inden kommunismens skønhedsidealer skulle manifesteres.
Byen har også en del gode, grønne områder, men vi havde
ikke tid nok til at se ret meget af det hele. Vi havde jo en plan
om at nå aftensmaden sammen med de andre ca. 400 kilo-
meter mod vest.
   Julepakkekortegen bestod af tre varebiler, som var stillet til
rådighed, med seks personer i: Aase, med sin  Jørgen, Ruth
og Vagn samt Ole og Knud. De to sidstnævnte er fra Lions
Club Suså, der helt og holdent sponserede den ene varevogns
tur. De to ”løver”kunne godt tænke sig at se, hvad  Dubova
og omegn ligner nu, for det var adskillige år siden, at de havde
været der sidst.
   Karin og jeg havde været i området for godt 9 år siden, så
vi var også spændt på med egne øjne at se, hvordan
udviklingen siden var gået. Formand Jørgen har været der
adskillige gange gennem de senere år, men for  Inger var det
første besøg. Aase, Jørgen, Ruth og Vagn var rutinerede besø-
gende fra tidligere ture med julepakker.
   Vejene og trafikken i Rumænien er bestemt blevet væsentligt
bedre gennem årene, men det meste foregår på lidt for små
landeveje, og de ca. 400 kilometer tog væsentligt mere end
fire timer.
   Så de andre var blevet rigtig sultne efter deres lange køretur,
og efter at de havde pakket muleposer med lokalkøbte varer
til alle adoptionsfamilierne, inden vi dukkede op på det lille
hotel ved Donau ved 21-tiden. Vi fire havde også oparbejdet
en nydelig sult, så stedets gode servering bekom os rigtig
vel. Ikke mindst set i lyset af, at det var tæt på at blive
sygehusmad (eller slet ingen!) i stedet.
   For undervejs, mens Jørgen kørte på en mørk landevej og
var midt i en overhaling af en lastvogn, dukkede der en
hestevogn op i mørket lige foran. Hestevognen blev ramt af
vores sidespejl, lastvognen undgik med en meget lille margen
at blive bulet, og vi i bilen fik en god oplevelse af, at Jørgens
reaktions- og styreevner er helt i orden.
Tak for det!

Et par billeder fra medlemsturen i september

Udsigten fra vores værelse

Oravita teater, en
miniature af Wiener Operaen

Vandfaldet ved Bigar

Aase

Ponoarele,
indgangen til hulen
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Frokost i det grønne,
Mariana, René og Jørgen



Det var ikke lige denne hestevogn - den her mødte vi i dagslys

Der er væsentlig færre hestevogne på de rumænske veje,
end der var for 9 år siden, men de har stadig ikke fattet, at
det ville være godt at have en eller anden form for lys på, -
eller kun  køre i dagslys, som reglerne vist forskriver.
   Lørdag morgen fik vi et fint og solidt morgenmåltid, og så
var det tid til at køre på pakkeuddeling. Først tog vi et hurtigt
stop hos Marians forældre for at mødes med Marian og
præsten Alin og så kørte vi ud på dagens opgave. Præsten
og Marian skulle køre forrest sammen, men Marian nægtede
at køre med i den bil, som præsten først stillede op i. Så han
måtte hurtigt finde en anden og meget bedre bil, der kun
manglede lidt lydpotter. Dermed var der da ingen, der sov fra
vort besøg.
   Vi kom først til Eibenthal, som er en lille landsby langs et
vandløb. Husene er i ret forskellig stand, men de er nok i
bedre vedligeholdelse end for år tilbage. Og der er lagt elek-
tricitet ind, så der er mulighed for lidt lys. Men ifølge elmåleren,
som vi så, er det vist ikke ret meget lys de bruger, for der var
ikke trukket mange kilowatt siden installeringen. Madlavning
er stadig på brændekomfur eller med gas.Aase

Tusind tak
fra

glade
børn

fra en
flok
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Vandløbet i udkanten af Eibenthal, på vej mod Baia Noua

Der blev naturligvis en vældig interesse for os besøgende,
når vi gjorde holdt ifølge Aases liste over modtagere. Og der
blev smilet og taget imod med kindkys i massevis ved enhver
given lejlighed. Pakkerne blev afleveret, og nogle modtagere
bar dem selv hjem, - eller vi bar for dem, der ikke selv havde
kræfterne til det. Mange af modtagerne er gamle folk, der
ikke længere har ret mange kræfter til en måske 15 kilo tung
pakke. Men nogle modtagere er også ret unge folk, der bare
ikke har været mere heldige med helbred og indtjenings-
muligheder end, at de også er med på modtagerlisten. Ved
hvert besøg delte Marian månedspenge ud mod behørig
kvittering, ligesom der blev uddelt julegavepenge fra dem,
der havde sendt et beløb af sted til det. Der var nok at holde
styr på, men med kompetente folk på opgaven gik det flot.
   Turen gik videre til Baia Noua, som ligger videre ude ad den
lille til dels jordvej. Der består husene mest af betonhuse,
som er bygget for 40 til 50 år siden som arbejderboliger til
den nu lukkede mine. Husene ligner jævnt pæne 2-
familieshuse. Men undervejs fandt vi så ud af, at der bor fire
familier i hvert hus, så der er da i det mindste ikke for meget
plads at skulle varme op om vinteren. Det er ikke flot, men

Hvad er

i kasserne

der mon
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trods alt så husene ud til at være i nogenlunde stand uden
synlige huller i taget og manglende vinduer. Grundet minens
lukning er der det store gode, at beboerne ikke skal betale
husleje. Men hvor de skulle finde indtjening til de andre
fornødenheder, var ikke åbenbart, for terrænet var ikke til
meget landbrug.
   Vi kørte videre gennem byen og op til den lukkede mine,
hvor der var frokoststop. Varevognene blev til madvogne,
for der var forsyninger med hjemmefra med rugbrød, spege-
pølse, ost, o.s.v. samt drikkevarer, og vi nød frokosten i det
grønne, mens solen sørgede for perfekte 18 grader. De forladte
minebygninger fik vi kigget lidt på efter maden, og de så meget
forfaldne ud. Tydeligvis var alt af værdi fjernet,  mens massevis
af papirer fra drifttiden lå og flød på gulvene.

   Så gik turen til Dubova, hvor vi først blev inviteret ind til
Marians forældre, der serverede kaffe og hjemmebagte kager,
som var lavet af adskillige af byens tydeligvis dygtige hus-
mødre. Byen er egentlig  delt i tre afdelinger: Den vestlige,
den øvre og den nedre. Dubova er større end de to andre
landsbyer, og det ses, at der engang har været gode tider
med større huse og flere flot dekorerede facader. Andre huse

Skt. Nikolaus Dag

Alle skoler og børnehaver havde ferie i uge 45, så derfor
nåede vi ikke at besøge børnehave nr. 1 i Orsova. Lucian
lovede, at han  så i stedet ville lege julemand på Skt. Nikolaus
Dag og dele Lego, dukker og tøjdyr ud på vores vegne.
   Han fandt imidlertid ud af, at børnehaven havde modtaget
nogle donationer fra Tyskland, så hans tanke var, at de sikkert
var blevet begavet i rigt mål.
   Han og Mariana kørte derfor til børnehaven i Eselnita, der
ligger mellem Orsova og Dubova.
   At dømme efter billederne gjorde kasserne fra Danmark
stor lykke blandt børnene.

Lucians bil,
læsset med

legetøj

Børnehaven
i

Eselnita
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er derimod af ret beskeden karakter, og generelt er der nok
ikke meget at slå til søren med. Men der er vist blevet ryddet
lidt mere op gennem årene, så der var ikke plastik og andet ,
der flød i stor stil. Et par enkelte tage og andet var også sat i
stand, så der var fremgang at spore.

   Karin og jeg var rigtig spændte på at møde vores lille familie,
hun var syg, og han havde været arbejdsløs. Men nu gik det
bedre, så kun hun var hjemme, for han var på arbejde i
marken eller i skoven. Der var en god udvikling at opleve, og
deres rigtig lille hjem havde netop fået et badeværelse. Hun
var rigtig stolt af at vise det frem, men desværre kunne vi
ikke nogen fælles ord, så de større forklaringer må vi undvære
eller få via skrift og tolk.
   Også i Dubova var der glædelig sammenstimlen, når vi
nærmede os, og Ole uddelte små plastikøgler til børnene,
som så henrykte ud og de begyndte straks drabelige øgle-
kampe. Jørgen G. S. havde mere fredelige ting at uddele til
børnene, nemlig små chokoladestænger. Det vakte også jubel
og taknemmelige smil fra de små, som ellers holdt sig lidt
genert tilbage, når vi ankom.

Kære alle i FSR

Mange kærlige hilsner,
Ana og Jim Hansen

Tusind tak for den fine gave vi har fået til vores lille piges dåb.
Dagen har været skøn, fyldt af solskin og glæde.
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Endelig var vi færdige med uddelingen, og vi blev igen inviteret
ind til Marians forældre til lidt forfriskninger og mere kage. Vi
havde i løbet af dagen kørt 63 kilometer på turen mellem de
tre landsbyer, og dem, der havde holdt styr på papirerne og
slæbt mest virkede også efterhånden lidt brugt. 94 besøg
var det blevet til!

Aase

Tak til

Lucian
og

Maria-
Margarete
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Efter et lille hvil spiste vi et herligt måltid på Steaua Dunarii,
som vores lille hotel hedder, og efter lidt hyggesnak sagde vi
godnat.
   Søndag morgen var en helt speciel morgen. Det var nemlig
Jørgen G. Schmidts 75-års fødselsdag, og vi dannede med
stor iver og passende talent et morgensangkor udenfor
Jørgens og Ingers dør. Vi gav alle versene fra ”I dag er det
Jørgens fødselsdag….”, og vi var ganske stolte af os selv.
Men ingen åbnede døren. Senere måtte vi spørge, om de
havde nydt sangen? Men angivelig havde de intet hørt, - så
det må have været nogle ret bastante morgenbadesæbe-
bobler, der var i deres ører kl. 08.23.
   For at vise vor respekt for lokalbefolkningen havde vi
besluttet os for at gå i kirke, og det gjorde vi så kl. 10.
Imidlertid var lokalbefolkningen ikke så kirkesøgende, som vi
troede, så vi ti udgjorde vist halvdelen af kirkegængerne.
Oplevelsen var en god blanding af interessant og uforståelig.
Men det var nu godt at have prøvet, for sådan en 1½ times
ortodoks gudstjeneste er ret farverig, kompliceret og
ritualfyldt.
   Til frokost var vi inviteret til at besøge en familie, hvor
manden er tømrer. De er på donorprogrammet, men nu går
det dem meget bedre, da der er blevet mere at lave for
husbyggere langs Donau. Nu, hvor det var blevet muligt, ville
de gerne give os et måltid, og de havde haft travlt med at
lave rigtig meget lækkert til os. Pladsen var ikke stor, så kone
og børn måtte stå i køkkenhjørnet, mens vi andre sad tæt
og fyldte alle pladserne ved bordet, men vi havde det rigtig
hyggeligt sammen. Bagefter fik vi forevist en ny 1. sal under
opbygning, hvor der var en fantastisk udsigt over Donau. Vi
var lidt beklemte ved, at de havde ofret rigtig meget på at
købe ind og lave så meget til os, og vi håber, at de kan finde
en fryser til resterne. Men det var rigtig dejligt at opleve deres
glæde ved at give og ved at vise frem, at det går bedre.
   Om eftermiddagen tog Inger, Jørgen, Karin og Jeg sammen
med doktor Lucian hen for at se hans sommerhus. Grunden
og huset fik han af taknemmelige folk på egnen ved hans 10-
års jubilæum. Rigtig mange gav noget og stillede op som
byggefolk, og huset er rigtig hyggeligt beliggende lige ned til
Donau.

Landsbyen

Negrusa

10 15



Derefter slappede alle lidt af eller gik en tur indtil det blev tid til
aftensmad, som Jørgen ville give i anledning af fødselsdagen.
Det blev et festmåltid startende med små sprødstegte flodfisk,
som nydes med hoved og hale. Derefter fik vi yderligere tre
lækre retter , og vi sluttede  af med en flot fødselsdagslag-
kage. (Se billedet på næste side)

   Mandag var sat af til at besøge Dubova Skole, hvor vi havde
forskellige ting at aflevere. Lego Charity havde givet Lego-
klodser til skolerne her og i Eibenthal, der var et dukkehus og
en af Karins arbejdskollegaers datter havde sponseret 69 af
sine tøjdyr. Dubova Skole har kun op til 4. klasse, så disse
ting var ret passende, og børnene tog pænt en ting hver af
både Lego og tøjdyr, når de fik lov. Til gengæld havde de
lavet fine tegninger og billeder til os.  Børnene var klædt i
deres fineste tøj, og de havde meget grundigt forberedt et
fortællestykke til os, som vi lyttede intenst til. Det var noget
om efteråret, og de gjorde det godt, selvom vi ikke forstod
ret meget (mildt sagt). Men vi så glade ud og klappede
bagefter.

Foreningen Maria-Margarete trækker i arbejdstøjet

Kun få dage fik de mange kasser tøj, som vi afleverede til dr.
Lucian og den nydannede forening, lov at stå på lageret. Vi
havde knap forladt Orsova, før Lucian og hans frivillige
medhjælpere smøgede ærmerne op og gik i gang med at
åbne alle kasserne, sortere efter størrelser osv.
   De fik også fat i en ladvogn, hvorefter de kørte 3 gange til
Negrusa, en fattig bjerglandsby ca 40 km fra Orsova.
   Billederne får lov at tale for sig selv:

Der pakkes ud
og sorteres

Klar til første
 tur
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Så var det tid for os fire luksusdeltagere at bryde op, for vi
ville gerne nå Craiova og overnatte der, så vi ikke havde så
langt til Bukarest lufthavn, som vi skulle nå tirsdag middag. Vi
fandt efter lidt tid det reserverede hotel, og Jørgen havde la-
vet en aftale med Anas (hende der oversætter breve for os)
lillebror Andre, så vi mødte ham på hotellet. Han gav os en
rigtig fin lille byrundtur til fods, hvor vi fik set de vigtigste og
rigtig flotte bygninger. Han læser på universitetet, men han
synes, at byen er kedelig for unge mennesker.
   Tirsdag morgen kom vi af sted som planlagt, og hvis ikke
jeg havde misset den afkørsel mod den ydre ringvej, som
Jørgen udpegede på motorvejen , havde vi haft god tid. Nu
kom vi i stedet ind gennem en indre ringvej med alt for meget

trafikprop, - men vi nåede lige at checke ind til flyet uden at
løbe, så det gik endda. Og så undgik vi da overflødig ventetid
i lufthavnen.
   Karin og jeg takker for en rigtig god oplevelse sammen
med Inger og Jørgen samt Jer andre, som måtte køre de
mange kilometer ned og op gennem Europa, - I er herlige at
være sammen med. Og vi er også imponerede over det store
forarbejde der gøres. Uden det kunne sådan en tur ikke gen-
nemføres på en måde, så det hele virker så nemt og rart.

Karin og Michael Tønning
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