REISEINFORMASJON

Julekonvoien 2012
Iasi Romania

Onsdag 19.12.2012 til og med søndag 06.01.2013

Med mulighet til alternativ reise med fly til Praha, Budapest, Iasi eller Bucuresti.

Velkommen til årets Julepakkeaksjon!
Alle deltakere ønskes med dette hjertelig velkommen til årets store julekonvoi til Romania.

Turens formål:

Vi har ett hovedmål på denne turen: Det er å dele ut alle julegavene og annen hjelp til vanskeligstilte barn og
familier i Romania. Denne turen er ikke arrangert for deg - du er med for oppgavens skyld. Det som kreves av deg
som deltaker er først og fremst at du er klar over turens formål og at du vil arbeide helhjertet for dette. Som
deltaker må du ha en fleksibel innstilling og være forberedt på at de forventningene du hadde til turen på forhånd,
ikke alltid vil stemme overens med den virkeligheten du kommer til å møte. Vær forberedt på utfordringer,
uforutsigbare hendelser og sterke kontraster.

Vi i aksjonsledelsen vil samtidig gjøre alt for at din deltakelse skal bli en positiv, lærerik og
opplevelsesrik tur. Det du på denne måten får anledning til å være med på er en tur full av inntrykk og
sterke kontraster. Du vil oppleve stor gjestfrihet og møte mange mennesker og situasjoner som vil gjøre
et sterkt inntrykk på deg. Vi vil alle reagere ulikt på det vi får oppleve, ikke minst i møte med det enkelte
menneske og deres bakgrunn og situasjon.

Denne gangen går hovedkonvoien til Romania.
ROMANIA:
Romania ble uavhengig i 1877, og grenser til Bulgaria,
Ukraina, Moldova, Ungarn og Jugoslavia (Serbia). I landets
indre ligger skogrike områder og et enormt fjellandskap. I
sør og øst er det store sletter og jordbruksområder.
Romania har i dag over 24 millioner innbyggere.
Dårlige levekår for befolkningen, og en plan om rasering av
landsbyene, resulterte i revolusjon i 1989. Nicolae
Ceausescu ble styrtet og henrettet kort tid etter. Romania
er medlem av NATO og fra 1.1. 2007 også medlem i EU.
På vår reise gjennom Romania vil vi besøke mange steder.
Vi vil også møte mange mennesker, og for enkelte deltakere
vil det bli et møte med venner de har fått gjennom tidligere
hjelpesendinger og engasjement for Romania. Vi vil oppleve
en levende og frodig kultur og en fantastisk gjestfrihet.
Vår reiserute går på kryss og tvers gjennom hele Romania. Vi kommer inn i landet via Ungarn og den
første byen vi kommer til er Oradea. Byen bærer preg av å ha gjennomlevd enorm industriell vekst og
fall. Oradea har et stort universitet og er som grenseby et livlig handelssentrum. Bykjernen gjenspeiler
byens lange tradisjoner og regionale betydning. En times kjøretur innover i landet fra Oradea vil vi ha
vår første overnatting. Etter en hard reise gjennom Europa vil det være befriende deilig å komme i hus,
ta en dusj, få et godt måltid mat og en god natts søvn!!

Etter overnattingen fortsetter turen til hovedbasen vår, Iasi. Byen ligger sentralt til i Moldova regionen i
den nord-østre delen av Romania. Vi kommer til å overnatte på et studenthjem sentralt i byen Iasi. Byen
er områdets provinshovedstad og har ca 400.000 innbyggere. Herfra har vi et flott utgangspunkt for
arbeidet med å distribuere julegaver rundt til befolkningen i de mange små landsbyene i regionen.
Pascani er en liten by med omlag 30.000 innbyggere som ligger bare 70 kilometer fra Iasi. I Pascani
ligger også sykehuset som vi har engasjert oss sterkt for å hjelpe i snart 10 år. Vi har sendt ikke mindre
enn 14 fullastede trailere med verdifull hjelp til sykehuset i Pascani. Også i forbindelse med julekonvoien
i 2012 vil vi ha med oss utstyr til dette sykehuset.
FORELØPIG REISEPLAN:
Det er grunn til å bemerke at dette er en foreløpig reiseplan. Tidspunktet er derimot bestemt. Det betyr
at avreisedatoen og hjemkomstdatoen blir den samme uansett. Det er enkelte som har andre
prioriteringer når det gjelder valg av mottakssteder. Dette vil det selvfølgelig bli tatt hensyn til så langt
det lar seg gjøre. Det kan bety en deling av konvoien og det kan også bety at en eventuell tur til Bosnia
og Kroatia blir utsatt til etter at den første turen er gjennomført.
Akkurat nå har vi følgende steder på ønskelisten:
– Timisoara. Her kan lokale krefter ta hånd om utdelingene. De er knyttet til en Baptistmenighet.
– Deva, Petrosani og byene i Jiu Valy. Som over.
– Tirgu Mores. Byen og distriktet har sterk støtte fra Evje og Byglandsfjord.
– Bosnia Herzegovina og deler av Kroatia har sterk støtte fra det tidligere Nettverk for fred.
– Bulgaria og Ungarn vil kunne betjenes fra Timisoara.
– Republikken Moldova ligger tett opptil Iasi og betjenes derfra. I dette området har vi også god
tilgang på frivillige.
Det er fremfor alt tilgangen på frivillige samt kjøretøy som er avgjørende for om vi vil kunne gjøre dette.
Utreise:
On: 19.12.

To. 20.12.

Fr. 21:12.

Lø. 22.12.

Sø. 23.12.

12:00 Fremmøte på ColorLines fergeterminal på Hjortnes kaia for avreise.
14:00 Avreise fra Oslo
15:00 Informasjonsmøte ombord. Vi blir bedre kjent med hverandre og får siste
informasjon om turen. Deltakerne blir fordelt på de ulike team og blir tildelt
oppgaver. Møtet vil vare i ca. 3 timer og erstatter det kurset som ellers ville
bli holdt i Bergen før avreise. Ingen måltider dekkes under overfarten. Den
enkelte må derfor ordne dette selv.
10:00 Vi ankommer Kiel og setter umiddelbart kurs for Romania. Frokost blir
servert på bussen. Det vil ellers være brødmat, kaffe, og te tilgjengelig i
bussene til enhver tid under reisen. Den som ønsker det kan selv kjøpe varm
mat på veikroer under veis
14:00 Vi passerer Berlin
18:00 Vi passerer Dresden
19:00 Vi kjører inn i Czechoslovakia.
22:00 Vi passerer Praha
03:00 Vi kjører inn i Slovakia
04:00 Vi passerer Bratislava og kjører inn i Ungarn.
08:00 Vi passerer Budapest
14:00 Vi kjører inn i Romania
18:00 Vi stopper for overnatting
08:00 Frokost og informasjon
09:00 Vi legger i vei på siste etappe mot Pascani og Iasi
18:00 Vi ankommer Iasi.
20:00 vi har en enkel ankomstseremoni og møter mange venner og hjelpere som skal
være med oss i arbeidet der.
08:00 Frokost og informasjon.
Frokostsamlingen er obligatorisk. Alle må møte i god tid. Ingen må forlate
frokostsamlingen før dagens informasjon er gitt.
09:00 Dagens oppgaver venter.

I perioden søndag 23.12. og frem til onsdag 2.01. vil hvert av teamene ha sitt eget program. Alle
teamene vil bestå av 10 til 15 personer. Kun 2/3 deler av teamet vil være ute og dele ut julegaver. 1/3
vil jobbe på lageret for å klargjøre neste dags utdelinger. Denne jobben tar kun noen timer og resten

av dagen vil være fritid. Hvert team er organisert med en teamleder, en nestleder og rapportansvarlig
samt en nestleder og økonomiansvarlig.
Ma. 24.12.

Ti. 25.12.

On. 26.12.
To. 27.12.
Fr. 28.12.
Lø.29.12
Sø. 30.12
Ma. 31.12

Ti. 01.01
On. 02.01.
To. 03.01.
Fr. 04:01.
Lø.05.01.
Sø.06.01.

08:00
09:00
16:00
18:00
20:00
09:00
10:00

Frokost og informasjon.
Utdelinger Hver gruppe må avse en eller to personer for juleforberedelser.
Utdelingene avsluttes.
Konsert
Vi feirer norsk jul sammen med rumenske venner.
Frokost og informasjon.
Utdelinger. Dette er den viktigste dagen i julen for rumenerne. Vi vil ha noen
utdelinger, men det er våre verter som legger opp dagens program fra morgen til
kveld. Gled dere.
08:00 Frokost og informasjon.
09:00 Utdelinger.
08:00 Frokost og informasjon.
09:00 Utdelinger.
08:00 Frokost og informasjon.
09:00 Utdelinger.
08:00 Frokost og informasjon.
09:00 Utdelinger.
08:00 Frokost og informasjon.
09:00 Utdelinger.
08:00 Frokost og informasjonsmøte. Oppgavefordeling.
09:00 Alle gruppene vil være i aktivitet med de siste utdelingene.
17:00 Det blir et spesielt program ved en institusjon i byen Iasi.
20:00 Nyttårsfest med rumenske venner i Iasi
10:00 Frokost og informasjon.
11:00 Utdelinger.
08:00 Frokost og informasjon.
09:00 Utdelinger.
09:00 Frokost og Klargjøring før avreise.
11:00 Avreise fra Iasi.
22:00 Vi kjører ut av Romania og inn i Ungarn, Vi overnatter like over grensen.
08:00 Vi fortsetter hjemreisen.
10:00 Vi ankommer Kiel
10:00 Vi ankommer Oslo
12:00 Avreise fra Oslo
21:00 Ankomst Bergen

VIKTIGE ANMERKNINGER:
NB! Ovennevnte reiseinformasjon er midlertidig og kan bli bli endret uten forutgående varsel.
Eventuelle forandringer i reiseplanen.
I løpet av turen vil alle våre kjøretøyer tilbakelegge mange tusen kilometer. Dette kan medføre
uforutsette problemer som kan innebære venting og/eller endring av det oppsatte programmet.
Dette må vi akseptere når forholdene krever det. Ta da på deg de oppgaver som du blir tildelt. Som
oftest er det umulig å si hvor mye tid som går med før det hele er ordnet og man kan komme videre,
men du må følge meget nøye med i den informasjonen som blir gitt, slik at misforståelser unngås.
Husk at kjedelig ventetid kan bli gode stunder med dagboka eller gitaren.
Alle har et ansvar for at gruppa fungerer både arbeidsmessig og sosialt, og at vi samlet og hver for oss
er gode representanter for Norge, og for alle barna som har engasjert seg og sendt pakker samt alle
andre som på ulik måte har bidratt til å gjøre denne transporten mulig.
Noen tips før reisen.
• Før reisen starter, bør du sjekke at du har:
• Gyldig pass
• Tatt influensavaksine (er påbudt)
• Reiseforsikring (er påbudt) som dekker syketransport til Norge, utgifter til legebehandling og
hjemsendelse i tilfelle alvorlig sykdom eller dødsfall.

•
•
•
•

Dersom du har førerkort så ta det med.
Visum - er ikke påkrevd for reise til Romania eller noen av de andre landene vi kjører gjennom.
Ved spørsmål om andre vaksiner eller bruk av faste medisiner på reisen, kontakt din lege eller
ditt lokale helsesenter
Blankett E111 for reiser i EØS/EU-land er påkrevd. Blankett E111 er en attest som viser at du er
medlem i norsk folketrygd og bekrefter din rett til å få sykehjelp ved øyeblikkelig behov.

Husk å ta med:
• Pass
• Reiseforsikring (er påbudt)
• Penger og valuta– Bør fordeles på norske kroner og litt på EURO. Du må ha med tilstrekkelig
med lommepenger. Ditt personlige forbruk avgjør behovet for kontanter. Alle burde klare seg
med et beløp på ca. 100,- norske kroner pr. dag. Det er mulig å bruke Visa og MasterCard
/Eurocard på motorveien i Tyskland og Østerrike. Veksling av Euro er billigst i Norge, og bør være
i små sedler. Det er rikelig med bankautomater over hele Romania hvor du kan ta ut kontanter i
rumenske LEI
• Pengebelte (for pass, penger mm.)
• En stor og myk pute,eventuelt oppblåsbar nakkepute til bussreisene, sovepose og liggeunderlag.
• Toalettvesken bør inneholde smertestillende tabletter, plaster og mageregulerende medikamenter
• 2–3 små håndklær og vaskeklut
• Godt humør
Ditt bidrag:
Før avreise er det hyggelig om hver enkelt tenker litt over hva de kan bidra med ellers på
turen. Kanskje du kan ta med deg en gitar eller et annet instrument, et morsomt spill,
teksten til noen fine sanger og lignende. I år vil vi igjen forsøke å lage et lite kulturelt
program som vi kan fremføre i forbindelse med pakkeutdelingene. Dette gjelder først og
fremst norske og rumenske sanger. Her er vi avhengige av den enkeltes fantasi og
ferdigheter.
På bussen:
Vi kommer til å reise i en buss som også vil bli benyttet i distribusjons arbeidet. Det er viktig at alle
bidrar til at turen blir så hyggelig som mulig. For at tidsskjemaet skal holde, er det viktig at alle
respekterer gjeldende hvile og kjøretider. Det vil bli en 15 og en 45 minutters stopp i løpet av hver 4,5
times kjøring. Det vil til enhver tid være brødmat, kaffe og te på bussen. Måltider som kjøpes under veis
betaler den enkelte selv.
Strategisk pakking:
Husk å ha en liten bag med til å ha på fergen og inne i bussen under reisen. Den bagasjen du har i
bagasjerommet blir ikke tilgjengelig der. Også ved senere overnattinger kan det bli aktuelt å ta med seg
bare litt bagasje fra bussen, du blir nok flink til å pakke strategisk. Ha alltid passet lett tilgjengelig!
Sikkerheten:
Vi som vil ha ansvaret for å lede konvoien har i flere år under krigen i Bosnia og Kroatia arrangert
nødhjelps konvoier og transporter. Til sammen har det vært over 320 kjøretøy og over 3.000 mennesker
med under disse transportene de siste årene. Vi kjenner veiene og forholdene og vil til enhver tid holde
oss orientert om situasjonen i de områder vi skal jobbe, og ta de nødvendige forholdsregler.
Kostnader:
GO CARE dekker reisen for frivillige som har kvalifisert seg etter våre krav.
Følgende er inkludert:
• Reise med buss tur/retur Bergen – Romania – Bergen
• Ferge med seng i 4 manns lugar. (Ingen måltider dekkes ombord i fergene)
• Veiavgifter.
• Alle overnattinger, også i Romania.
• Alle tørre måltider (brød måltider) er dekket under hele turen. Frokost og matpakke samt
middagen kl. 20.00 er inkludert under hele oppholdet. All drikke må den enkelte betale selv.
NB! Reise mellom ditt hjemsted og utgangspunktet Oslo dekkes ikke.

Julaften og nyttårsaften blir dekket av reiseutgiftene.
Julaften vil det enkelte team feire på den destinasjonen de befinner seg.
Nyttårsaften vil alle feire sammen med våre venner i Iasi. Her vil det bli både kulturelle og kulinariske
opplevelser. Jule og nyttårsfeiringen er inkludert.
Slik bor vi:
Under reisen vil vi ha en natt i bussen og en natt på fergen begge veier. På mottaksstedene i Romania vil
vi bo på hotell, motell, internat og privat, alt etter hvor vi er. Standarden vil være enkel men bra.
Hygieniske forhold:
De hygieniske forholdene er stort sett bra, bortsett fra på offentlige toaletter (gå aldri uten en liten
toalettrull i lomma) Drikk aldri vann fra springen.
Informasjon:
Det er møteplikt ved frokostbordet hver dag, I sammenheng med frokosten blir det gitt informasjon
om alle aktiviteter den dagen. Spørsmål den enkelte måtte ha vil også bli tatt opp i dette møtet.
Ditt ansvar som teammedlem:
Du er med for å jobbe og for å bidra til at julepakkene og all øvrig hjelp kommer frem. Du har ansvar for
å gjøre din del av jobben. Det er viktig at deltakerne tenker selv, tar initiativ og kommer med forslag til
hvordan ting kan gjøres! Samtidig er det aksjons - og teamlederne som har det endelige ansvaret, og
derfor er det de som må ta de endelige avgjørelsene.
Du har ansvar for dine egne ting – både for å få dem med deg, og for at de ikke lager rot, eller ligger
i veien. Det blir fort kaos i en buss som både er sovested, spisested og oppholdsrom over lengre tid. Du
må bidra til at det likevel blir levelig i bussen – det kan til og med bli skikkelig koselig der!
Din omgang med alkohol under turen er ingen privatsak!
For oss er alkohol nærmest gratis i et land som Romania. Vi vil bli tilbudt alkohol i alle sammenhenger.
Dersom ikke alle har et bevisst forhold til sitt eget inntak, kan de dra andre med seg og hele miljøet vil
stå i fare. I de tilfellene hvor deltakere på konvoier har blitt utsatt for personlig fare, eller satt gruppens
sikkerhet i fare, har alkohol vært inne i bildet i samtlige tilfeller. Vi vil derfor ikke tillate synlig beruselse.
De som ikke følger dette vil bli pålagt totalavhold, eller sendt hjem på egen regning.
Omsorg for deg selv og andre.
En julepakkeaksjon er ikke noen dans på roser. Det kan bli mye slit. Hvis du midt oppi det hele er trøtt,
lei, og lengter hjem, så finn noen å snakke med, eller snakk med en av lederne. Det er bedre å snakke
ut enn å bære på tingene alene. Husk også å ha forståelse for andre når de har slike stunder. Lederne
kan også være slitne – da trenger de oppmuntring og hjelp mer enn kritikk.
Motto for årets Julepakkeaksjon:
Det handler om å bry seg.
Det er viktig at vi følger dette i praksis ved å ha omsorg for oss selv og andre.
Påmelding:
Påmeldingsskjemaet som følger vedlagt må alle fylle ut. Husk å sende inn din påmelding snarest mulig.
Skjemaet følger vedlagt. Skulle du trenge flere, kan du kopiere opp, eller skrive ut via internett.
Adresser og telefonnummer:
I sammenheng med oppholdet i Romania vil vi forsøke å få opprettet et lokalt telefonnummer der venner
og familie kan nå deg. Vi kjenner ikke dette nummeret enda, men det kommer til å være tilknyttet vårt
distribusjons senter. Øvrig kontaktinformasjon vil bli tilgjengelig på våre hjemmesider.
Med vennlig hilsen
Harry N Samuelsen
Generalsekretær
GO CARE NORGE
Mobil:
E-post:
Internett:

00 47 - 966 89 813
harry.samuelsen@gmail.com
Julepakkeaksjonen på Facebook / Internet / Go Care Norge på Facebook

