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Samfundet er langsomt åbnet  efter et Corona nedbrud, og i
vores forening har der også været stille. Det samme har der
været i Rumænien, men nu er vi godt på vej til en normal
hverdag.
   Jeg vil i dag fortælle en lille historie fra mit eget liv. Jeg blev
medlem af foreningen i 2009 og fik min første familie i Rumæ-
nien. Det var en familie på 4 personer, hvor Adrian var det
yngste familiemedlem. En sød lille dreng med en masse energi
i som en 5 årig dreng har.
   Vi har i årenes løb besøgt dem flere gange og har på
nærmeste hold fulgt med i deres udvikling. I august måned
2020, da Coronaen brød ud igen, tog vi så imod den unge
mand i Billund Lufthavn. Det værst tænkelige tidspunkt for en
ung mand, der for første gang skulle rejse hjemmefra for at
studere i et fremmed land.
   Vi fik ham installeret på et kollegium, hvor han fik sit eget
lille værelse. Her begyndte den barske hverdag, med en
studiestart via computeren og ikke fysisk, hvor han kunne
lære sine klassekammerater at kende.
   Her blev kun talt dansk eller engelsk. Efter ca. 1½ måned
havde han fået et CPR-nummer og bankkonto og kunne ud
over sit studie starte i et rengøringsfirma ved siden af. Det
var også hans første job, så der var mange ting at holde styr
på.
   I dag har han lige bestået endnu en eksamen inden for
marketing og management på UCL. Han har fast arbejde og
er ved at lære dansk. En usikker ung mand uden den store
selvtillid mødte vi sidste år. I dag er hans verden en hel anden,
og han har formået at overskride sine egne grænser mange
gange for at nå sit mål.
   Vi er nogle rigtig stolte bonusforældre (som han kalder os),
og glad på hans vegne. Han er forhåbentlig én af de unge, der
vil være med til at ændre nogle ting i Rumænien til det bedre.
   Nu til sidst vil jeg bare ønske jer allesammen en rigtig god
oktober.
Med venlig hilsen
Tina Stub, formand
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Lucian og Mariana var inviteret til Birgit Madsens 80 års
fødselsdag. Dagen var som så meget andet blevet udsat
grundet Corona.
   Lucian ringede for at høre, hvornår et besøg passede os,
og vi blev enige om den 6. september. Vi bliver ikke længe,
sagde han.
   Han vidste godt, at jeg havde været syg siden marts og
endnu ikke var kommet til kræfter.
   Ruth og Vagn sagde straks, at de ville lægge hjem til besøget
og også sørge for aftensmad.
   Så kl. 16.00 dukkede Lucian og Mariana op her for at køre
efter os til Ruth og Vagn, der vente med en velkomstdrink.
   Senere serverede Ruth en lækker middag, og snakken gik
lystigt hen over bordet.
   Efter godt 3 timer trængte jeg til at komme hjem og ligge,
så vi tog afsked med vore rumænske venner, der også gjorde
klar til at køre.
   Næste morgen skulle de til Holstebro og derefter hjemad,
inden de risikerede, at Coronaen lukkede grænsen.
   Men det var dejligt at se dem igen og høre lidt nyt.

                                   Aase
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Lucian og Mariana på besøg i Danmark

Billeder fra november 2020

Jeg mangler Jørgen,
skriver Marian

Muleposerne plejer Ruth og jeg at stå for
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Så følger der ellers
billeder fra omdeling af
penge og muleposer
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Resultatopgørelse for perioden 01.01. til 31.12.2020

Kontingentindtægt 18.950,00
Driftsbidrag fra adoptanter, 15 kr./md. 13.720,00
Anvendt til adoptioner 106.080,00
Bidrag fra adoptanter 105.980,00 -100,00
Anvendt til nødpulje (påskehjælp) 5.000,00
Gavebidrag hertil 0,00 -5.000,00
Annonceindtægter 1.000,00

28.570,00
Kørselsgodtg., Marian og Alin 8.400,00
Porto og kontorartikler 952,00
Tak for hjælpen-gaver 0,00
Hjemmeside og bankgebyrer 2.703,00 -12.055,00

Tilovers til eget bidrag til
   juleturen mm. 16.515,00

Omkostninger ved juletur 11.500,00
Modtagne tilskud til juletur 2.000,00
Brand af 1848 Fond 0,00
Kulturstyrelsen 0,00 -9.500,00

Resultat af primær drift +7.015,00

Modtagne, ikke øremærkede
   gavebidrag                                               + 4.290,00
Foreningen Maria-Margarete 1.400,00
Gavebidrag hertil 1.400,00 0,00
Starthjælp gymnasiet Orsova 0,00
Starthjælp skolen Dubova 5.000,00 -5.000,00
Transport til Rumænien 9.375,00
Tilskud hertil:

Ringsted Y’s Men 3.000,00
Lions Suså 1.600,00

    Lions Næstved 2.500,00
Lions Fuglebjerg 2.500,00 9.600,00 +225,00

Gaver til adoptionsfamilier40.060,00
Gavebidrag hertil             40.060,00                            0,00

Resultat +6.530,00



Lucian og hans team Maria-Margarete har besøgt
fattige familier
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Et blik ned gennem byen
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står desværre hen i det uvisse

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

Lions Fuglebjerg

Lions Næstved
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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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