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Hjælp
Marian spørger, om det ikke
skulle være muligt at finde en,
der vil adoptere og hjælpe
denne unge mand.
   Han har tilbragt sine første
leveår på et rumænsk børne-
hjem, er siden sat i pleje hos
en familie i Dubova.
   Henvend dig bare til mig.

Aase

Året 2020 er så småt ved at rinde ud. Et år, der slet ikke
ligner noget, vi kender.
   Vi mennesker har ikke haft meget at bestemme, Coro-
naen har taget over og lagt vores liv i helt andre rammer,
end vi måske lige havde tænkt os.
   Fremfor en masse julegaver, mad og drikke i overflod
tænker jeg, at de fleste ønsker Coronaen og Covid-19
hen, hvor peberet gror. Lad os få en almindelig hverdag
tilbage.
   Vore venner i Rumænien har også været mærket af
denne usikre tid. Det har været lidt mere besværligt for
Marian at komme rundt med penge. Især de ældre har
været lidt nervøse for at begive sig ud.
   Med håb om en mere normal tid vil jeg ønske alle en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Nyt fra formanden

Tina Walegorski Stub

Valbyvej 41, DK-4200 Slagelse
Tlf. +45 58 52 33 65

www.slg-biludlejning.dk

JP Service, Lille Høm 10, 4100 Ringsted
Tlf. 40118834

Ringsted Y‘s Men‘s Club

Rotary Danmark

Steaua Dunarii, Eselnita
www.steaua-dunarii.ro
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Transport til Lucian den 19. november 2020

Efter flere ændringer og aflysninger lykkedes det endelig at få
en transport læsset og sendt afsted mod Orsova. Det lykkedes
kun, fordi Ruth og Vagn sagde ja til, at lastbilen kunne over-
holde den tvungne 24-timers pause hos dem.
   Det betød, at bilen, der kom onsdag den 18. november kl.
14.00, først måtte startes igen den følgende dag kl. 14.00.
Det var altså vigtigt, at den blev placeret rigtigt, så vi kunne
læsse torsdag formiddag.
   Det tog os kun ½ time at få vore 298 kasser læsset.

Næstvedvej 230, Høm
4100 Ringsted

Nordvej 5
4200 Slagelse
58 53 07 77

Dit tandteam
Karin Lhjungmann Aps.

Brogade 14, 4100 Ringsted
Tlf. 57611801

Lions Suså

Støt vore annoncører, de støtter os

Årsmødet 2021

lørdag den 13. marts kl. 14.00
på

Slagelse Bibliotek,
Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Sæt allerede nu  X i kalenderen

Lions Fuglebjerg

Lions Næstved
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Efter veludført arbejde bød Ruth først på formiddagskaffe
med lun, hjemmebagt kringle til og siden på lækker frokost.
   Chaufføren ville ikke med ind. Han kom nu ikke til at lide
nød - Ruth havde sørget for en pose mad til ham.
   Kl. 14.00 var lastbilen klar til at fortsætte sin tur mod
Rumænien.
   Nu kunne vi bare spændt vente på at høre nyt fra Lucian.
Chaufføren, der talte fint engelsk, regnede med at være
fremme mandag. Han skulle være ude af Tyskland inden lørdag
kl. 24.00. Her er det kun særlige transporter, der har lov til at
køre om søndagen.

Aase

Nu kan vi kun håbe på, at det snart bliver „normale tilstande“
igen.
   Her, hvor året 2020 lakker mod enden, skal der lyde en
stor tak til Bodil og Bent Siedler. De er holdt op med at tage
på „Det blå Marked“ i Haslev, så FSR er blevet beriget med en
masse ting - bl.a. meget nyt arbejdstøj. Det skal nok gøre
lykke i Rumænien.
   Tak til De flittige Fingre for alle de flotte ting, der er fremtryllet.
Også en stor tak til Ellen for alle muleposerne. Tak til Doris og
Anni for alt det lækre strik.
   Brugsen i Høm fortjener bestemt også en stor tak. Tak
fordi I stadig gemmer banankasserne til os og er så flinke at
ringe, når det er tid til afhentning.

Aase
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Tak til
Vagns
bror

Henning
og

til Peter
for hjælp

med
læsning



Mandag den 24. no-
vember kl. 13.30 kom
der en mail fra Lucian
med billeder som bevis
på, at kasserne var
modtaget og sat ind i
hans „hangar“.
Mailen sluttede med, at
Lucian ville ringe sam-
me aften.
Det gjorde han også,
og vi fik talt om, hvad
der skulle ske med kas-
serne til Dubova.

Takket være stor imødekommenhed fra Lions i Fuglebjerg,
Næstved og Suså samt Ringsted Y‘s Men‘s Club var det muligt
at sende transporten afsted.
Jørgen og Vagn havde forinden kørt alle kasser ud til Ruth og
Vagn. Her blev kasserne sat på paller - lige klar til at læsse.
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En lidt anderledes juletur

For første gang i 18 år har vi ikke været i Rumænien - hverken
forår, sommer eller november.
   Det var lidt mærkeligt ikke at skulle ned og pakke mule-
poseer til alle familierne og siden rundt til dem alle.
   I år måtte Marian og Alin (præsten) stå for det hele. Marian
havde heldigvis fået Adoriana og Leli (Aurelia) til at være med
til at pakke muleposerne.
   Adoriana er tidligere blevet hjulpet, mens hun læste jura i
Bukarest, og Lelis mor er med i adoptionsprogrammet.
Marians 2 piger, hans datter Sara og kone Nicoleta, hjalp
også til.

Marian i færd med at
fordele penge til alle
kuverterne.
Jeg mangler Jørgen,
skrev han.
Det plejer at være Ma-
rian og Jørgens arbej-
de at fordele pengene
rigtigt.

Vejret var så fint, at pigerne kunne stå udenfor og pakke
muleposerne.
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Olie
Mel
Sukker
Majs
Bolcher
Chokolade
Vafler
Kiks
Sæbe
Ris
Pasta
Fisk på dåse
Tomater på dåse
Paté
Opvaskemiddel
Sodavand
Dåse med bønner og
grisekød
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Tak til Marian og Alin for at tage billeder af familierne. De traf
nogen hjemme de fleste steder.
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