
ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP 

Transport nr. 60 til Rumænien 9 – 16 Juni 2018 

Iasi  -  Cornatel 

Vi læssede den Rumænske sættevogn fra ØB lager på Rønhave Sønderborg torsdag 7 juni fra kl.9. 

Kjeld Lykke Olesen fra Langå havde igen en fyldt trailer med. En dejlig sommer dag men rigeligt 

varmt til at pakke sættevogn i. Sættevognen var fuld kl.18, fragtbrev blev udfyldt og chaufføren 

kørte kl. 18.35. Transporten betales med flere donationer stor tak for det. 

Følgebilen min Passat startede Lørdag morgen 9 juni kl. 4.35 med Kjeld Lykke Olesen Langå ( 

afhentet ved tog fredag) Jørgen Møller Petersen Kegnæs og Uwe Høhne Kegnæs. Deltagerne har 

selv betalt turen. Som sædvanligt kørte vi over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. Efter Prag 

holdt vi i kø i 2 timer på grund af vejarbejde som næsten strakte sig over 200 km med 80km 

hastighed så vi i alt mindst brugte 3 timer til dette vejarbejde ( gammel ujævn beton bliver skiftet). 

Vi sov på motel ved Budapest, vi ankom kl.21.50 det lukker kl. 22, på grund at tidsnød ventede vi 

med at spise madpakken til vi var på værelset. 

Søndag fortsatte vi mod den Rumænske grænse som hurtigt blev passeret. Vi stillede klokken 1 

time frem til 12.20. Jeg betalte vejafgift før vi fortsatte. I Oradea vekslede jeg penge. I dejligt vejr 

fortsatte vi mod Cluj. I bjergene spiste vi den sidste medbragte madpakke. I centrum af Cluj gik vi 

en lille tur og nød det dejlige vejr og betragtede nogle af de gamle bygninger. Omkring kl.17 

ankom vi til Eva. 1 times tid senere kom Cecilie, hun fortalte at Josef var i Oradea for at hjælpe en 

ven med at flytte. Vi spiste på en restaurant nær Eva`s lejlighed. Under spisningen kom der regn. Vi 

sov i vores soveposer i Eva`s lejlighed. 

Mandag efter morgen mad tog vi afsked med Eva og fortsatte i dejligt vejr mod Iasi. Vi kørte 

igennem Bicaz. Vi stoppede ved Lasu Rosu, søen med trætoppe som stikker op af vandet. Lidt efter 

stoppede vi ved boderne i Bicaz dalen. Vi nåede ikke at stå ud af bilen fordi der kom en regnbyge, 

da den stoppede fortsatte vi igennem den skønne dal. Vi så vandkraft dæmningen og den 

opdæmmede sø. Vi vendte og tog den korteste vej mod Iasi. Afgrøderne er mange steder meget 

dårlige, nogle steder er der intet. Nogle majs er kun 5 -10 cm høje, andre er måske 30-40 cm men 

så er der kun få planter pr. m2. De få korn marker vi så er meget gule og skal snart høstes. Hotel 

Coroana i Razboieni 31 km før Iasi blev nået 18.25, jeg havde heldigvis bestilt for der kom mange. 

Ved 19 tiden gik vi ned i restauranten og spiste. Da kom der regn og torden. 

Tirsdag morgen kl.7 fik vi morgen mad hvorefter vi fortsatte mod Iasi og landbrugsskolen  Mihail 

Kogalnicieanu i Miroslava her var vi kl. 8.15. Vi blev modtaget udenfor af Direktøren, sættevognen 



var kommet ved midnat og var kørt ned til bygningen med spisesal som de delvis havde ryddet. 

Der var også mødt en del hjælpere. Chaufføren åbnede siden i sættevognen og vi åbnede 

bagdøren. Hurtigt kom de første boksmadrasser ud så vi kunne komme op i sættevognen. Midt i 

stod der kateter som nu også kom ud samt nogle borde som lå oven på de oprejste 

boksmadrasser. Nu forlod jeg ladet. Direktøren sagde det er matematisk læsset kan jeg se. Hurtigt 

var alle 54 boksmadrasser læsset af. Så kom skolemøblerne. I spisesalen forklarede jeg og viste at 

der er flere modeller af stole, de blev stablet, jeg viste også at de rigtige stole kan hænges op 

under bordene. Jeg forklarede at møblerne var gode men ca. 25 år gamle, det var fantastisk syntes 

de. De vil stille alt på plads før skolestart til september. 45 min tog aflæsningen. Skolen fik 3 

kateter, 33 1. mandsborde, 46 2. mandsborde, 126 stole, 54 boksmadrasser, 8 kasser nye 

hovedpuder ca. 100 stk, 4 kasser nye dyner, 12 sække tøj, 3 tavler og 2 kasser sengetøj, det fyldte 

ca. 55m3. De ville gerne have vist os skolen men jeg forklarede at vi hurtigt måtte fortsætte for 

chaufførens skyld, han skal gerne hjem inden han ikke må køre mere ( køretid). Det var lidt svært 

for chaufføren at komme ud fra skolen igen, der var kun lille plads. Jeg fortalte direktøren at jeg 

ville komme igen men hvornår? Vi har nu ca. 200 km og 3 times kørsel til Kirken i Cornatel. Jeg 

havde fortalt til de modtagere som skal afhente i Cornatel at jeg håbede sættevognen vil komme 

kl. 14, men vi var der kl.12.50. Lilly havde nogle Sandvig til os som vi hurtigt spiste mens 

chaufføren åbnede siden i sættevognen. Dorel blev ved sættevognen mens vi spiste. Kjeld havde 

lavet nogle skilte med navn på modtager, dem hængte han på plankeværket så hjælperne kunne 

se hvor tingene skulle stå. Vi startede med at sortere de kasser som vi under aflæsning i Miroslava 

havde lagt i bagenden. De havde stået oven på skolemøblerne og derfor kunne vi få plads til dem 

også og pladsen blev udnyttet. I bagenden stillede vi Cornels ting, de kunne så læsses direkte i 

deres bil fra bagdøren. De fleste modtager og hjælpere var nu kommet kl.14.15 var vi færdig. 

Sættevognen kørte kl.14.45 . Geo fra Foscani fik 7 møbler, 1 gulvtæppe, 3 ting til børn, 14 sække 

tøj, 1 seng med madras, 11 kasser køkkenting, 1 stort telt, 2 kasser dyner. Cornel i Onesti fik 103 

kasser/ sække tøj, 1 madras, 1 brændeovn og 1 cykel. Trocea Tamasoaia fik 2 gulvtæpper, 14 

møbler, 1 boksmadras, 1 cykel, kasse til søndagsskole, 4 kasser tøj/sko, 6 kasser dyner og sengetøj. 

Menigheden i Tamasasoaia fik 50 familiekasser/ køkkenting. Kirken i Cotofanesti fik 7 kasser 

køkkenting, 23 stole. Robert i Adjud fik 1 kasse briller, 2 boksmadras, 3 køkkenskabe, 5 møbler, 13 

kasser køkkenting, 3 gulvtæpper, 4 kasser dyner/puder, 16 kasser tøj og 2 ventilator. Dorel i 

Cornatel fik 10 armstole til kirken i Shodor, 13 børnehaveborde, 8 legetøj, 6 kasser tøj, 1 el orgel, 2 

møbler, 1 Dyner og puder, 1 kasse papir og 5 køkkenting. Kirken i Bilca fik 9 borde, 33 stole til 

Targu Ocna 1 klapvogn og 3 kasser tøj/sko/ dyner. Cornel`s bil blev hurtigt læsset. Da sættevognen 

var kørt blev Geo`s bil læsset, han fik også nogle af Robert`s store ting med til Ajud. Trocea`s 2 

sønner hentede 2 læs med trailer og leverede traileren så vi kunne låne den. Robert læssede 2 læs 

i hans bil. 1 varebil hentede tingene til kirken i Cotofanesti.  Vi læssede 3 kasser og en klapvogn 

som vi kørte ud til præsten Mircea i Bilca. Mircea viste os deres ny kirke, de brugte køkken skabe 

som de fik sidste år er nu monteret i kirkens køkken. De ville hente bordene og stolene onsdag 

eftermiddag. Dorthe og Cornel inviterede os på restaurant i Onesti om aftenen, så vi måtte lige 



have det værste skidt af og lidt rent tøj på. Det var en dejlig aften, hvor de fortalte om deres 

arbejde og hvad vi evt. kan hjælpe med. De hjælper mange fattige og børn. Tak for invitationen. 

Onsdag formiddag kørte vi igen til landsbyen Bilca. Vi besøgte skolen og børnehaven som havde 

fået lidt legetøj. En ny børnehave er de ved at lave sokkel til. Vi tog over floden på en af de broer 

som er lavet af de el master som vi for nogle år siden leverede. Vi gik forbi den gamle kirke som nu 

er beboelse og over den høje bro af el master. Da vi kom ned til den anden nye sigøjner kirke kom 

der en varebil som fragtede os over floden. Straks kom der folk som fik åbnet kirken så vi kunne 

se. De har rejst nogle stolper midt i kirken for at afstive taget, det er nok fornuftigt. Nu bliver det 

spændende om vi kommer tørskoet tilbage, men det gik. I Cornatel læssede vi de 13 borde til 

børnehaven i Adjud, der var også et par kasser legetøj m.m. Kasserne til Maria kom i 

bagagerummet. Lilly serverede frokost. Dorel var kommet hjem fra skolen hvor han underviser, de 

tog begge med til børnehaven i Adjud. Tingene blev hurtigt båret ind. De kom med mange ønsker 

som nok er svære at opfylde. Deres midterste søn går i børnehaven så jeg forstår godt de gerne vil 

hjælpe. Sidste år fik de stole og et bord. Vi fortsatte selv ud til Maria, de 4 kasser blev afleveret. Vi 

havde en ny el boremaskine med bor som vi gav til den yngste søn, det gjorde lykke. Vi så også 

deres dyr. På hjemturen afleverede vi traileren. Tilbage i Cornatel fik vi kaffe. Kjeld blev hjemme 

fordi Bilca folkene ville hente deres ting, vi gik en tur. Jeg inviterede Lilly og Dorel med til Adjud for 

at spise aftensmad, hyggelig aften. 

Torsdag kørte vi til Onesti, Kjeld havde et par ting han skulle klare der. Vi gik lidt rundt på gaden. 

Da Kjeld var færdig kørte vi til en markedsplads, hvor vi købte en ny gasslange til vandvarmeren i 

Cornatel. Vi gik en runde men fandt ikke hvad vi søgt. Vi købte lidt i et supermarked til morgenmad 

på hjemturen. Lilly havde igen frokost til os. Nu blev der tid til et vil. Efter det pumpede Kjeld luft i 

vandpumpebeholderen, pumpen kørte hele tide når vi brugte vand. Vi gik alle en lang tur. Om 

aftenen tog vi igen til Adjud for at spise, Lilly og Dorel var også med. 

Fredag efter morgenmad tog vi afsked med Lilly og Dorel, klokken var 7.55 da vi startede på den 

lange tur hjem i dejligt vejr. I Sighisoara spiste vi på tank, efter Cluj blev det mod venstre meget 

mørkt og kraftigt regn kunne vi se, lidt regn nåede også os kort. Grænsen blev igen hurtigt 

passeret og vi stillede uret 1 time tilbage. På den sædvanlige landevejs kro spiste vi, 2 fik ungarsk 

Gullas, 2 fik winnersnitsel, det er godt og billigt. Vi nåede Muskutzi Motel 21.15 men alt var 

optaget, så vi fortsatte til det sidste ved motorvejen her sov vi. Det er lidt dyrere og dårligere men 

vi skal bare sove. 

Lørdag morgen forlod vi kl.7 Motellet. Vi hold på 1 tank, købte os en kop kaffe/ te og spiste 

morgen mad ved et udendørs bord. I dejligt vejr fortsatte vi igennem Ungarn – Slovakiet – Tjekkiet 

– Tyskland. Vi var ca. 1 time foran men mistede igen lidt tid på grund af vejarbejde. Vi nåede 

Rødekro kl.23.05 så Kjeld kom med tog kl.23.24 til Langå. Vi var på Kegnæs lidt før midnat, Uwe 

blev først afleveret og derefter Jørgen. Jeg var hjemme kl.0.15. Turens længde var på 5038km. Tak 

for dejligt samvær, tak for hjælp ved aflæsning. I gen en rigtig dejlig tur hvor alt gik som planlagt 



og vi har hjulpet mange mennesker det er dejligt, der er stadigt behov for vores hjælp. Selvom vi 

leverede 54 boksmadrasser mangler jeg stadigt 75 som er bestilt så sig endeligt til hvis i har eller 

ved hvor der bliver skiftet. De 2 landbrugsskoler i Iasi mangler dem, de kan også bruge flere 

skolemøbler. 

Med venlig hilsen 

Østeuropæisk Børnehjælp 

Rumænien afdeling 

Arne Lorenzen 

Kegnæs 

Tlf. 74405247 mobil 40865247 

Mail: lorenzen.arne@gmail.com 

  


