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I år er det sidste gang vi pakker julepakker i Danmark og
selv kører ned med dem.

Vi har skrevet et brev til vores rumænske familier for at fortælle
dem, at de fremover får penge i stedet for en pakke fra
Danmark. Det brev er gengivet inde i bladet. Det vil blive
oversat til rumænsk og omdelt sammen med årets julegaver.

Det er en æra, der nu lakker mod enden. Lige så længe vores
forening har eksisteret, har vi sørget for, at vores rumænske
familier hvert år har fået en julepakke med ting fra Danmark,
og det har hvert år været Aase, der har stået for det assisteret
af hendes mand Jørgen og de senere år også af ægteparret
Ruth og Vagn. Tusind tak til de fire for den store indsats, de
har ydet.

Vores rumænske familier bliver ikke dårligere stillet fremover,
men det bliver anderledes og måske også lidt mindre festligt
at få penge i stedet for en pakke. For os betyder det imidlertid,
at vi sparer nogle penge og en masse arbejde, som vi ikke
kan være sikre på, at vi har kræfter til fremover.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores dona-
torer for alle de julepakker, I har pakket i årenes løb, og
samtidig vil jeg også ønske et godt efterår til alle læserne af
dette nyhedsbrev.

Jørgen Günther Schmidt

Formanden har ordet



Kære rumænske familier,

Siden 2004 har I været vant til at se bilerne fra Danmark
komme med julepakker fra jeres danske familier.
   Denne juletur har selvfølgelig medført både arbejde og
omkostninger og stillet krav om, at 4 personer hvert år frivilligt
stillede sig til rådighed i to uger for at forberede og bringe
julegaverne fra Danmark ned til jer.
   Det har hvert år været en stor fornøjelse for de 4 danske
hjælpere at deltage i turen, og de vil også gerne fortsætte,
men alder og helbredsproblemer gør, at de ikke kan love
fortsat at have kræfter til det.
   Vi har derfor besluttet, at vi fra næste år vil erstatte jule-
gavepakkerne med et ekstra kontant beløb, der omdeles
sammen med månedspengene i november. Det vil sige, at
2016 er sidste gang vi omdeler julepakker. Nogle vil måske
allerede i år modtage penge i stedet for julepakke.
   Vi forventer, at 2 personer fra vores forening fortsat hvert
år vil være tilstede i Rumænien og deltage i omdelingen af
pengene og sørge for, at de sædvanlige juleposer med mad-
varer bliver pakket og omdelt.
   De 2 personer vil sandsynligvis rejse frem og tilbage med
fly, og de kan derfor ikke medtage returgaver til de danske
familier.
   For at I fortsat har mulighed for at modtage tøj fra Danmark,
vil vi prøve, om vi kan oprette et lager med tøj i Dubova, så-
ledes at I 1 gang om året kan afhente tøj dér. Vi ved dog ikke
endnu, om det vil lykkes for os.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår,
FORENINGEN TIL STØTTE FOR RUMÆNIEN

I fortsættelse af formand Jørgen G.Schmidt‘s indlæg i sidste
Nyhedsbrev vil alle rumænske familier modtage dette brev
sammen med deres julepakke og penge for november/de-
cember. Brevet vil selvfølgelig være oversat til rumænsk.

Aase

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

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

Rotary Danmark

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Ringsted Y‘s Men‘sClub

Lions Suså
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Hjælp til hospitalerne i Orsova og Severin fra
Rotary Hobro

Svend Ovesen, der er én af ildsjælene i Rotary Hobro, sørger
altid for at holde os i FSR underrettet om deres aktiviteter i
Rumænien. Svend og hans kone Dora er også medlemmer
hos os.
   Senest har Hobro-folkene med hjælp fra Rotary Hadsund
sendt en transport med bl. a. senge, sengeborde, et gynæko-
logisk leje og meget andet godt og kærkomment til dr. Lucian
i Orsova.
   Hospitalet i Orsova har pt. ikke brug for flere senge, så
Lucian har sørget for, at de gik videre til et af hospitalerne i
Severin, hvor man er i gang med en renovering af onkologisk
(kræft) afdeling.
   De aktive Hobro-folk har også skaffet en ambulance og
fået hjælp fra SKAT til prøvepladerne til turen til Orsova. Inden
turen var ambulancen grundigt efterset og gennemgået. Ud-
over det faste indhold var den fyldt op med en masse lettere
ting, f.eks. bleer.
   Det forlyder, at ambulancen blev kørt til Orsova af Vøgg
Mule Thers fra Hobro og Frank Christensen fra Hadsund. Deres
tid som ambulancechauffører udløb ved ankomsten til Orsova,
så de måtte tage en flyver hjem til Danmark.
   Svend Ovesen har også sendt en masse billeder. Nogle af
dem ses herefter.

Klar
til

start

Årsmødet 2017
bliver

lørdag den 11. marts kl. 14.00
på

Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu  X i kalenderen

Støt vore annoncører, de støtter os
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Der slæbes,

løftes op
i bilen

og bæres
ud fra
lageret

Spændende udflugtsmål omkring Orsova

Baile Herculane med Hercules stående i forgrunden og den
katolske kirke i baggrunden

Togtur fra Oravita til Anina
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Alle huller
fyldes ud

Til sidst
spændes
det hele

fast

Har du tid og lyst til at give et nap med?

Vi er igen så heldige at kunne overtage „resterne“ fra loppe-
markedet den første weekend i oktober hos Lions Suså.
   Lions Suså har atter tilbudt os at betale halvdelen af
regningen for transporten - hvilket vi er meget taknemmelige
for.
   Det er planen, at vi skal læsse transporten den 4. oktober.
Vi starter med at læsse i Ringsted, hvor vi er så heldige at
låne noget lagerplads, og fortsætter derefter på Sandbyvej
13 mellem Sandby og Glumsø, hvor Lions Suså har adresse.
   Hvis du har tid, lyst og mod på at lege flyttemand og kan
afse et par timer den dag, hører vi meget gerne fra dig.
   Jeg tager imod henvendelser på tlf. 57 61 54 05 eller mail
kasserer@fsr2003.dk
   På forhånd tak.

     Aase

Kong Decebal, der regerede fra ca. år 87 til 106 e.Kr. skuer ud
over Donau
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Så er
lastbilen

og

ambulancen
klar til
turen

Hobro-Orsova

Flere stuer
fra

hospitalet

i
Severin
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Ambulancen overdrages til dr. Lucian

Så kan der slappes af med en velfortjent øl i Lucians have

En verden til
forskel

fra
hospitalet
i Orsova

og til
hospitalet

i
Severin
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