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Nu sidder du med årets sidste nyhedsbrev med en god
beretning om juleturen, som igen i år gik godt. Det er et stort
arbejde, som Aase, Jørgen, Ruth og Vagn lægger i juleturene.
   Rejsen skal bestilles på rette tidspunkt, for at få den til en
god pris, overnatning og bil skal reserveres, stofmuleposer
skal sendes i forvejen til lokalkøbte fødevarer og lidt ekstra
lækkerier, kuverter med julegavepenge skal  ordnes og mange
andre ting skal forberedes og udføres, inden de fire endelig
kan køre rundt i timevis og forhåbentlig træffe vore modtager-
familier.
   Juleturen har snart foregået i mange år, og der er ingen
tvivl om, at der bliver ekstra god julestemning hvert år i mange
rumænske hjem, dels takket være de fire julerejsende og
ikke mindst takket være foreningens medlemmers gode
deltagelse med pengegaver til vore rumænske venner.

Med tak for den gode medvirken ønskes alle en Glædelig Jul
samt et Godt Nytår!

Formanden har ordet

Michael Tønning

Aftenstemning, set fra Steaua Dunarii



Juleturen 7. - 12. november 2019
Det var med stor spænding, vi forlod Ringsted den 7. nov.  kl.
3.30 for at køre mod Kastrup. Vore flybilletter var købt den
1. maj, og alt skulle således være i orden. Men en lille uges tid
før vores afrejse varslede Lufthansa strejke den 7. og 8.
nov.
   Lufthavnen i München, hvor vi mellemlander, er så stor, at
man næsten skal løbe for at nå flyet til Timisoara. Vi var
derfor blevet enige om at tage et tidligere fly. Det var vores
held den 7. nov.
   Et par dage før modtog jeg en mail med ændring af flytider.
I stedet for kl. 7.15 skulle vi flyve kl. 7.10, og i stedet for at
flyve med Lufthansa skulle vi nu flyve med SAS. Afgangen kl.
7.10 var den eneste, der blev betjent af SAS på de 2
strejkedage. I alt aflyste Lufthansa 1.200 afgange.
   Vi nød ikke at skulle halse afsted i München og landede
planmæssigt i Timisoara kl. 13.45. Da vi nåede til bagage-
båndet, kørte vore kufferter allerede rundt, klar til at blive
taget af båndet.
   Bilen var også bestilt, så det varede ikke længe, før vi forlod
lufthavnen og satte kursen mod Orsova. Vi nåede Eselnita og
vores pension Steaua Dunarii inden mørket satte ind.
   Vi fik vore værelser og mødtes med vores værtspar Mariana
og Doru Oniga til den sædvanlige velkomstdrink i restauranten.
Efter at have spist fandt vi hurtigt vore værelser.

   Banankasser
fra

transporten
den 24.10.

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro

Lions Suså

Støt vore annoncører, de støtter os

Årsmødet 2020

lørdag den 14. marts kl. 14.00
på

Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu  X i kalenderen

Lions Fuglebjerg
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Fredag formiddag mødtes vi ved Pennymarkedet med Lucian
for at køre ud til hans hangar. Vi skulle have fat i 3 kasser, der
var kommet med ned med transporten den 24.10.
Der var 2 kasser med muleposer og 1 med lidt godt til børnene
på Dubova skole. Da vi havde sagt farvel til Lucian, kørte vi til
hotel Meridan for at få lidt at spise. Jørgen og jeg har flere
gange med velbehag smagt deres Escalop (kalvekød i en
lækker sovs), så det valgte vi alle fire.
    Der blev tid til en lille lur, inden vi skulle mødes med Marian
hos hans forældre i Dubova for at pakke muleposer. Vi skulle
også ønske Mihai tillykke med navnedagen den 8. nov.
   Vejret var så fint, at Ruth, Vagn og jeg pakkede muleposer
udenfor, mens Marian og Jørgen klarede det finansielle inde   i
forstuen. Efter knap 2 timer var alle 77 poser pakket og luk-
ket.

Varerne samles sammen, så vi kan begynde

 Vi fik hilst på Marians farmor, en ældre dame på 94 år. Det
var en stor glæde at se hende igen. For et par år siden sad
hun i kørestol efter en blodprop i hjernen. Hun kunne ikke
tale og spise og heller ikke gå. Sidste år havde hun rejst sig
fra kørestolen, og i år gik hun selv rundt og talte også med
os. Utroligt, hvad en jernvilje kan føre til.

Halloween fejring på Dubova skole

En stor tak til DagliBrugsen i Høm for de mange banankasser,
de har gemt til os i mange år.

Tak til de mange, der strikker og syr til os.

Tak til alle, der rækker en hjælpende hånd - på den ene eller
anden måde.
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Indhold muleposer:
Margarine, chokolade, mel, sukker, olie, tomatpasta, pasta,
ris, paté (leverpostej), sardiner, sodavand, vaskemiddel, kage,
majsmel, sæbe, bananer.

Så er vi i gang i Eibenthal

Og Lucian har kvitteret for modtagelsen med disse billeder

516



                Baia
               Noua

Vi fik en dejlig middag, kaffe og kager og aftalte at mødes
lørdag morgen kl. 9 for at køre mod Eibenthal og begynde
vore besøg der.
   Lidt i 9 blev der læsset muleposer ind i bilerne, og kursen
blev sat mod Eibenthal. Det er som en drøm at komme derop
nu, efter at vejen er blevet asfalteret.
   Vejret var fint, så ikke alle var hjemme. Nogle var i skoven
for at samle brænde, inden vinteren sætter ind.
   Efter godt et par timer var vi klar til nedturen. Marian foreslog
så, at vi besøgte den del af Dubova, der kaldes Ponicova,
inden vi skulle have noget at spise.

Pakke-
holdet
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Transport den 24. oktober
Efter at Kulturministeriet har ændret betingelserne for at søge
støtte i de puljer, der tidligere omhandlede Tips- og Lotto-
midlerne, er de små humanitære foreninger desværre ude-
lukket fra at søge hjælp.
   Takket være Lions i Suså og i Fuglebjerg kunne vi sende ½
transport til Lucians forening Maria-Margarete.

Henning betjener trucken

Vi er klar
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Eibenthal

Marians datter, den 7-årige Sara, skulle nu hjælpe med at
aflevere penge. Det var en stolt pige, der overrakte de aftalte
penge til familierne.
   Så vendte vi tilbage til Marians forældre, Carolina og Mihai,
for at snuppe et par sandwiches - troede vi. Carolina over-
raskede os med sarmale og majskage. Sarmale kan minde
lidt om vores kåldolmer, bare tyndere og tit med vinblade i
stedet for kålblade. De smager himmelsk.

Efter morgenmaden var det tid til at pakke de sidste ting
sammen og begive sig mod Traian Vuia, lufthavnen i Timisoara.
Turen gik lige efter bogen, så vi havde god tid til at få lidt at
spise, inden vi skulle checke ind.
   Jørgen og jeg blev sat af i Vetterslev ca. kl. 23.00 - så var
vi også godt brugte.
   Tak til Ruth og Vagn for endnu en god tur og godt samarbej-
de.                                                                               Aase

Børnehavens juleforberedelser
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 Billeder

fra

Dubova
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 Nogle damer fra byen havde bagt kager til os. Vi kunne ikke
spise så meget kage, så de blev pakket ind og taget med til
pensionen.
   Fra fredag til søndag morgen havde vi selskab af 50 unge
på ca. 12-14 år. De kom fra Arad og var på en slags studietur.
Vi hørte dem ikke efter kl. 22 om aftenen.
   Søndag formiddag var vi i kirke i Dubova. Efter gudstjene-
sten var vi til kaffe hos Ruths og Vagns familie, der er nabo til
kirken og senere hos Jørgens og min Maria. For at de ikke
skulle stille an med alt for meget, havde vi ikke sagt, lige
hvornår vi kom. Vi „slap“ med kaffe, sodavand, en lille dram
og lidt kage.

Lucian havde sagt, at søndag aften var deres aften, og fordi
der var gravet op i deres gade, så man måtte parkere langt
fra deres hus, ville de komme ud til os.
   Alle de unge var væk, så vores værtspar sluttede sig til os.
Igen blev der disket op med lækkerier. Lucian beklagede, at vi
ikke havde så meget tid sammen - men juleturen er ikke
ferie, arbejdet skal klares først.
 Mandag kl. 10 mødtes vi med Carolina oppe ved skolen. Der
var lidt flere børn end sidste år. Det var jo glædeligt. Vi startede
på lærerværelset med sodavand og saltkringler

Derefter var vi i børnehaven. Vi har selv forvænt børnene. De
ved godt, at vi har noget med til dem. I år var det slikposer
og julekalendere. Eleverne i skolen fik desuden en kuglepen.
   Vi tog afsked med skolen og Carolina og begav os til pen-
sionen for at slappe lidt af og pakke, så vi var klar til at drage
af næste morgen.
   Aftensmaden blev nydt sammen med vores værtspar plus
deres datter Bibi  og barnebarn Natalia på 8 mdr. Bibis mand
sejler på Donau og er væk i ca. 3 uger ad gangen, så hun og
datteren overnatter selvfølgelig af og til hos Bibis forældre.
   Det var hyggeligt med en stille og rolig aften. Vi fik igen
gaver med hjem.
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