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Formanden har ordet
Af LISBETH BALSLEV
Sommeren går på hæld, og en stille RP92-periode bliver afløst af et mere aktivt efterår.
Her kan vi bl.a. se frem til en længe tiltrængt opdatering af foreningens hjemmeside.
Stor tak til Astrid Ry Vestergaard fra F1-gruppen for at påtage sig den opgave.
Astrid Ry Vestergaard beder i den forbindelse om, at man læser beskrivelsen af sit eget
projekt på rp92.dk og derefter kontakter hende, hvis man mener, at oplysninger kunne
være mere opdaterede/præcise.
Astrid opfordrer også alle til at kontakte hende, hvis man har en god historie fra projektet,
man gerne vil dele.
Gode historier er med til at gøre hjemmesiden levende og læseværdig for besøgende på
hjemmesiden.
Det kan i sidste ende kaste nogle nye medlemmer af sig.
Vores forening har i august fået fornyet sin aftale med Mobile Pay.
Efterårstransporten nærmer sig, og den er der som altid omhyggeligt redegjort for af
Freddy Christiansen i dette nyhedsbrev.
Også til denne transport råder vi ganske gratis over lagerplads hos Dit Pulterkammer i
Kolding.
- Vi tager en sæson af gangen, lyder det fra lederen Bjarne Christensen, i respekt for
vores store frivillige arbejde.
God sensommer og efterår til alle.
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Efterårstransporten 2019
Af TRANSPORTUDVALGET

Efterårstransporten 2019 finder sted i uge 44, dvs. fra mandag den 28. oktober til fredag
den 1. november
Lageret i Kolding og på Sjælland er som tidligere skrevet opsagt og vi har derfor fundet en
anden arbejdsgang og andre depoter at opsamle, sortere og få afsendt de mange kasser
og effekter til børnehjemmene i Lugoj på.
Vi har lejet lagerplads til:
Lager-Jylland, ”Dit Pulterkammer”, Essen 8A, 6000 Kolding
og
Lager-Sjælland, Shurgard/Herlev, Herlev Hovedgade 193, 2730 Herlev
Vær opmærksom på, de nye indleveringssteder og tider.

Jylland/Fyn:
Pakker til efterårstransporten kan afleveres i Århus søndag den 29. september mellem kl.
10 og 11 på Johannesgården, Sct. Johannes Allé 1, Århus C eller efter nærmere aftale
med Ernst Jensen på telefon 50 40 52 07.
Pakker kan også afleveres på det nye opsamlingssted Lager-Jylland, ”Dit Pulterkammer”,
Essen 8A, 6000 Kolding, søndag den 29. september mellem kl.12 og 16.
OBS! Der er kun åben for pakkeindlevering denne ene dag

Sjælland:
Pakker kan indleveres hos Dorthe Iversen, Holbæk, men dog kun efter aftale på telefon
23 24 80 83 og senest 28. september.
Børneshoppen Søborg Hovedgade modtager pakker i åbningstiden indtil torsdag den
26. september, men dog kun efter aftale med Sille Nielsen på telefon 38 60 87 06.
Pakker kan indleveres på Shurgard/Herlev hele uge 39 dog efter aftale med
Freddy Christiansen på telefon 40 15 45 95.
Pakker kan også afleveres på Shurgard/Herlev søndag den 29. september mellem kl. 8.00
og kl. 9.00 direkte på lastbilen til Jylland.
Alle pakker bliver kørt til Lager-Jylland søndag den 29. september og fordeles her til
destinationerne i Lugoj.
Lastbilerne pakkes onsdag den 23. oktober og er fremme i Rumænien mandag den 28.
oktober.
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Institutionspakker/Fællespakker
Der er kommet nye instrukser fra Direktoratet i Rumænien om, at alt indhold i
fællespakkerne/institutionspakkerne skal registreres på en liste og klæbes på pakkerne og
kopi sendes til Hans Olesen: leho@live.dk.

VIGTIGT
Det er vigtigt, at ALLE kasser mærkes tydeligt på ALLE sider med nedenstående initialer
for den enkelte institution.
Alle pakker skal have synligt betalingsmærke påsat.
Vi har ikke så megen lagerplads at sortere på, så derfor er tydelig afmærkning vigtig.
Vi anmoder vore medlemmer til fortrinsvis at bruge banankasser og i mindre omfang
flyttekasser.
Bruges flyttekasser skal de være fyldt helt ud, ellers er de ikke stabile nok.
På denne tur kan vi igen medbringe barnelifte, møbler, cykler og andre større effekter.
Husk! Ingen pakker/kasser over 25 kg.
Skriv venligst tydeligt og STORT på alle fire sider af pakkerne.
Der må ikke uden aftale bruges andre betegnelser.
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Clementina
Lugoj Familier
Lugoj Udeboende
Akuthjælp – Kun efter aftale med Mona Ancher telefon 42 17 12 13
Bunica – Kun efter aftale med Grethe Oddershede, telefon 21 26 64 53

OPC = Old People Center – Gruppepakker
F1
G

= Efter aftale med Astrid Vestergård, telefon 20 21 93 10,
= Gavojdia – Kun gruppepakker

CP11
CP11 A
AOH
R
= Recas
RS = Recas School
Vigtige
datoer:
T
= Timisoara
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Pakkeindleveringer:
● på lager-Sjælland/Herlev uge 39 og efter aftale med Freddy
Christiansen, tlf. 40 15 45 95
eller søndag den 29. september kl. 8-9 direkte på lastbilen.
● på lager-Jylland/Kolding 24. og 26. september kl. 16-18 og
29. september mellem kl. 12 og 16.
● i Børneshoppen/Søborg senest 26. september.
– kontakt Sille Nielsen på telefon 38 60 87 96 eller 29 72 96 30.
● i Holbæk senest 28. september – kontakt Dorthe Iversen på telefon 23 24 80 83
● i Århus 29. september mellem kl. 10 og 11 på Johannesgården,
Sct. Johannes Allé 1, Århus C eller efter nærmere aftale med Ernst Jensen på
telefon 50 40 52 07.

Prisliste til pakkeforsendelse til Rumænien
I kontingentet er der IKKE inkluderet betaling for nogen pakker.
Alt gods skal betales særskilt.
Børnepakker til navngivne børn (medlemsbetalte) - banankasse pr. stk. kr. 75,Børnepakker til navngivne børn (medlemsbetalte) – flyttekasse pr. stk. kr. 150,Cykel kr. 100,Babysenge kr. 100,Babylift kr. 40,- til institution
Babylift kr. 75,- til navngiven person
Køleskab, vaskemaskine, fryser, sofa, større tunge ting pr. stk. kr. 250,Pakkemærker kan købes ved henvendelse til Grethe Oddershede, tlf. 21 26 64 53
Pakkemærker kan også købes ved indleveringsstederne.
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Hjælp til at læsse/losse lastbilen
søndag den 29. september
Har du mulighed for at hjælpe et par timer søndag den 29. september med at
læsse/losse lastbilen, når den skal fyldes på Sjælland/Herlev og tømmes i
Jylland/Kolding.
Ring til Hans Olesen for Jylland på telefon 20 93 91 34
eller
Freddy Christiansen for Sjælland på telefon 40 15 45 95

Blanketter til pakkerne
Husk at sætte den udfyldte blanket A eller B på pakkerne med tydelig angivelse af
modtagers fulde navn.
Blanket A1 og B1 sendes til Hans Olesen, Glerupvej 43, 9560 Hadsund
eller e-mail leho@live.dk
. . . og skal være modtaget senest søndag den 20. september 2019.

Blanketter
Blanketter er vedhæftet dette nyhedsbrev som særskilte dokumenter.
Til de af vore medemmer, der får nyhedsbrevet via posten og har brug for blanketter,
bedes man kontakte Freddy Christiansen på telefon 40 15 45 95 og vil derefter få dem
sendt med posten.
Denne løsning er valgt, da det er dyrt at sende tunge breve ud.
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F1
Af ASTRID RY VESTERGAARD
I F1-gruppen er vi i fuldt sving med at pakke til alle børnene. Vi får stadig flere børn, og er i
øjeblikket oppe på 47 børn i alderen 7-20 år, hvoraf kun 1/3 har pakkefamilie. Det er
lykkedes os at spare mange penge ved næsten udelukkende at finde ting til pakker via
genbrugsbutikker, den blå avis og donationsgrupper på facebook.
Har du lyst til at få dig et pakkebarn ved denne efterårstransport, kan det stadig nås.
Vi er derudover ved at investere i flere ting, som børnene kan være fælles om, bl.a.
stereoanlæg og bordfodboldborde, så vi også kan få lokket nogle af de ældre børn ud fra
deres værelser og ind på fællesområder for at styrke sammenholdet på hjemmet.
Vi arbejder fortsat på at skaffe seksualundervisning til hjemmet, hvilket ledelsen støtter.
Denne udgift er dækket af Projekt Uddannelse, hvilket betyder, at vi har fået flere penge til
mere ”sjove” ting til børnene. Dog er vi stødt på problemer, da lederen ikke kan tvinge
børnene til at deltage i seksualundervisningen, og han tror derfor, at der vil dukke meget få
børn op til det. Dette er lederen og den psykolog, der holder seksualundervisningskurserne, i øjeblikket i dialog om, da vi gerne vil nå ud til så mange af børnene som muligt.
Vi og børnene glæder os enormt til, at der igen bliver pakkeuddeling på hjemmet, og vi
håber alle medlemmer, der kan, vil være med på dagen. Jo flere, jo bedre!

Hjemmesiden
Hjemmesiden er blevet opdateret og man kan nu finde de nyeste numre af Mana in Mana
på forsiden samt tips til pakkefamilier. Der vil ligeledes blive lagt pakkesedler og anden
praktisk information op løbende, skulle man være så uheldig, at medlemsbladet blev væk i
ens indbakke, netop som man skulle bruge det.
Dog er meget information stadig forældet eller upræcist, hvilket der i de følgende måneder
gerne skulle rettes op på.

Venskabsfamilierne
Af JETTE BROBERG
Der er 87 familier på min liste over familier, der gerne vil have en håndsrækning. Enkelte
af disse familier har danske familier, der støtter dem.
Familiernes ønsker ligger fordelt over det mulige og umulige, men alle har ret til at ønske!
Jeg er stort set "leveringsdygtig" i alle former for familie, så kom blot frem med jeres ønske
vedr. en familie.
Skulle der sidde nogen derude, der ikke synes, de magter en familie, kan man også
donere beløb ind på foreningens konto 2076-0270 989 012 mærke "venskabsfamilier" og
beløbet vil blive brugt dernede.
Jeg kan kontaktes på tlf. 23 31 05 54 eller jette.broberg@privat.dk.
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Nyhedsbreve
Freddy Christiansen, Klitmøllervej 31,1. tv., 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95, E: freddy.vanlose@gmail.com

Foreningens kontoradresse:
Kontoradressen følger formandens.
E: rp92.dk@gmail.com
www.rp92.dk

Fundraisingudvalg
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96, E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

Kassereren:

E: kasserer.rp92.dk@gmail.com

Foreningens bank:

Nordea Bank, Odense filial
Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C

Hjemmesiden
Astrid Ry Vestergaard,
Solbærhaven 15, 8520 Lystrup, Aarhus,
T: 20 21 93 10, E: astrid-ry@hotmail.com

RP92 kontonr. 2076 – 0270 989 012

PROJEKTGRUPPER
BESTYRELSEN
Formand
Lisbeth Balslev, Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 60 88 40 76. E: balslev@mail.tele.dk
Næstformand
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96. E: vagn.hansen@tdcadsl.dk
Kasserer
Jette Broberg, Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54, E: kasserer.rp92.dk@gmail.com
Sekretær
Kim Balslev, Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34, E: balslev@mail.tele.dk
Bestyrelse
Vagn Petersen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96, E: vagn.hansen@tdcadsl.dk

STÅENDE UDVALG
Transportudvalg
Hans Olesen, Glerupvej 43, 9560 Hadsund
T: 20 93 91 34, leho@live.dk
Ernst Bech Jensen, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 50 40 52 07, E: ernstbechjensen@gmail.com
Lagerudvalg
Jylland:
Hans Olesen, Glerupvej 43, 9560 Hadsund
T: 20 93 91 34, leho@live.dk
Ernst Bech Jensen, Hovedgaden 10 A, 8400 Ebeltoft
T: 50 40 52 07, E: ernstbechjensen@gmail.com
Sjælland:
Freddy Christiansen, Klitmøllervej 31, 2720 Vanløse
T: 40 15 45 95, E: freddy.vanlose@gmail.com

Udslusningshjem Casa Clementina
Birgit Christensen, Vejrmosegårds Allé 98, 7000 Fredericia
T: 75 94 28 46, E: ejnerbirgit@pc.dk
Bank: Kto.nr. 2076 – 6278 981 876
Bunica Projekt (Bedstemødre)
Grethe Oddershede, Centervej 1G, 6000 Kolding
T: 21 26 64 53, E: grod@mail.tele.dk
Projekt Venskabsfamilier
Jette Broberg, Liljevej 26, 7850 Stoholm
T: 23 31 05 54, E: jette.broberg@privat.dk
Projekt uddannelse
Kim Balslev, Søbrinken 16, 3450 Allerød
T: 51 44 52 34, E: balslev@mail.tele.dk
Projekt sko og briller
Lisa Haas, Bygvænget 8, 3390 Hundested
T: 66 18 31 19 - M: 21 26 81 11
E: lisahaas@hotmail.dk
Projekt Akuthjælp
Mona Ancher, Rytmevej 5B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13, E: mona.ancher@gmail.com
Butiksudvalg Søborg
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96, E: vagn.hansen@tdcadsl.dk
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BØRNEHJEMSGRUPPER
CP11
Guxi Maria Abel, Polensgade 5 B, 2300 København S
T: 30 20 19 08, E: guxina@gmail.com
CP11 Adult
Dorte Iversen, Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 - M: 23 24 80 83
E: dorte.iversen.4390@gmail.com
F1
Astrid Ry Vestergaard
Solbærhaven 15, 8520 Lystrup, Aarhus,
T: 20 21 93 10, E: astrid-ry@hotmail.com
Timisoara gruppen
Bodil Sille Nielsen, Husumvej 54, 2700 Brønshøj
T: 38 60 87 96, E: vagn.hansen@tdcadsl.dk
Recas gruppen
Birte Krøgh Martinsen, Ingevej 26, 2740 Skovlunde
T: 44 91 58 02, E: p.martinsen2410@mail.dk
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SERVICEINFORMATIONER
Oversættelse af breve

Såfremt du/I har brug for oversættelse af breve, så
kontakt en af lokalgrupperne, som kender en eller
flere rumænere, som kan klare netop den opgave.
Oversættelse kan også ske ved henvendelse til
Elena Simonsen på
e-mail: simonsenelena@gmail.com.
Der beregnes 25 kr. pr brev.

Privat besøg i Rumænien

Der er kommet nye regler ved besøg uden for
transporterne. Når man tager til Rumænien sammen
med Rumæniensprojektet er der ingen ændringer.
Hvis man rejser til Rumænien privat for at besøge
sit barn på under 15 år, og ønsker at tage barnet
med ud fra børnehjemmet, skal man fremover bede
kontaktpersonen om at fremsende en børneattest for
alle rejsende over 18 år til underskrivning.
Hvis man kommer til Rumænien og børneattest
ikke er indhentet, vil det ikke længere være muligt,
at få barnet udleveret.

REGIONALE GRUPPER
Fynsgruppen
Jeanette Maria Dyrup, Sundbrovej 100, 5700 Svendborg
T: 52 50 46 20, E: jeanette@jeanettedyrup.dk
Københavnergruppen
Mona Ancher, Rytmevej 5 B, 2730 Herlev
T: 42 17 12 13, E: mona.ancher@gmail.com
Holbækgruppen
Dorte Iversen, Æblehaven 7, 4390 Vipperød
T: 59 18 10 56 - M: 23 24 80 83
E: dorte.iversen.4390@gmail.com

Børneshoppen
. . . i Søborg har brug for flere
hænder!
Har du mulighed for at give en hånd med et
par timer en gang imellem,
hører vi meget gerne fra dig.
Ring til Sille på tlf. 38 60 87 96
for at høre, hvad du kan hjælpe med!
Læs mere på
http://www.rp92.dk/?page_id=200

Hotelophold i Lugoj

Skal du til Rumænien sammen med
transportudvalget, kan du bestille hotelværelse via
Brian Schaleck, tlf. 28 72 25 90, hvor du også kan få
yderligere information.
Du kan også bestille hotel på Dacia i Lugoj direkte
hos hotellet. Det kan ske ved at ringe på telefon
0040 256 35 27 40 eller maile til hotellet på
turismdacialugoj@yahoo.com
Husk at meddele, at du er medlem af
Rumæniensprojektet.
Al henvendelse skal ske på engelsk.

Værelser på Casa Clementina

Det er personalet på Casa Clementina, der står for
udlejningen af danskerværelserne.
Prisen for eneværelse er 100 lei (20€) pr. nat. For
flere i samme værelse er lejen 70 lei (13€) pr.
person pr. nat.
Rumænske børnehjemsbørn bor gratis, når de
deler værelse med deres danske familie.
Pengene betales direkte til personalet under
opholdet eller ved afrejse, og de vil helst have
betalingen i lei.
Reserveringen kan ske på e-mail:
asociatiaclementina@gmail.com
eller på telefon 0040 256 350305.
Mange hilsner Birgit Christensen, tlf. 75 94 28 46

