
 
 

Sagsnummer: 10 Navn: Guta Steluta   

Alder: 76 Ansøgt om: Medicinhjælp 

 

Ansøgt om beløb  150 Lei pr. måned 

Bevilget beløb 2012 900 Lei i alt 

Bevilget beløb Apr. 2013 800 Lei i alt 

Bevilget beløb Sep. 2013 800 Lei til medicim 

Mindeord Guta Steluta 
2. februar 2014  
 
Det er med utrolig stor sorg, at jeg i dag har modtaget besked om at 
Steluta er død. 
 
Dronning Margrethe af Bagaciu er her ikke mere, det er næste ikke til at 
fatte. Du var et stort menneske, som alle mennesker elskede.  
Fra første gang vi mødtes var du meget syg, men du bar alle dine lidelser 
med en dronnings værdighed, kun ved vores sidste besøg, fik vi lov til at 
se, at livet gjorde ondt. 
Vi 2 har haft nogle dejlige stunder sammen, vi har grint og vi har grædt 
sammen, vi har holdt i hånd og vi har krammet.  
Du var så stolt den dag, vi opdagede at du som ung lignede dronningen i 
Danmark. 
Steluta jeg kan ikke finde de rette ord, jeg tror bare de skal være, jeg 
elsker dig og jeg kommer til at savne dig, du vil altid være i mit hjerte. 
 
Hvil i fred.  
 

September 2012 
 

Hos Steluta var det ved at gå helt galt, Guta fejler næsten alt hvad der er 
værd at fejle, for højt blodtryk, parkinson, sukkersyge, dårligt hjerte og 
for højt kolesterol tal. 
Guta blev vældig berørt over at vi kom, der løb mange tårer ned af 
hendes kinder. Da vi havde talt sammen blev vi enige om at skrive en 
ansøgning og da vi nåede til hendes underskrift ankom hendes søn, han 
blev meget vred på os og var ved at smide os ud. 
Vi fik dog forklaret ham, at vi var helt ufarlige og blot ville hjælpe hans 
mor, det viser sig desværre, at der tidligere har været andre forbi som 
også udgav sig for at ville hjælpe, men det vist sig at være et par 
svindlere. 

April 2013 Vinteren har været rigtig hård mod Steluta, sidst vi besøgte hende var 
hun en nydelig dame, nu er hun en meget gammel dame, der har det 
rigtigt skidt, hun græder og er ked af det, men også lykkelig for, at vi har 
holdt ord og er kommet igen. 
Mens vi sidder i hendes værelse får jeg øje på en tegning, den er lidt 
ødelagt af vand, men den får mig alligevel til at spærre øjnene op, 
tegningen forestiller to unge mænd og en ung dame, og denne unge 
dame ligner rigtigt meget dronning Margrethe som ung, det viser sig, at 
det er Steluta og hendes to brødre som unge, jeg kunne ikke helt lade 
være med at tænke om vores gamle konge måske har været en tur forbi 
Rumænien. Da jeg fortæller hende om ligheden med vores dronning, 



 
 

kommer der et lille smil på hendes læber, det er da lidt stort, at ligne en 
dronning. 
Hun får 800,00 Lei til hjælp til medicin. 

September 2013 Bagacius dronning Margrethe, der er ikke meget dronning over hende 
mere, hun bliver helt klart dårligere og dårligere for hver gang vi kommer 
og denne gang ser det rigtigt skidt ud, jeg tror desværre kun at det går 
en vej og jeg frygter for hvordan hun skal klare vinteren. Udenfor huset 
er man ikke i tvivl om, at hun ingen ting kan mere, tingene er begyndt at 
forfalde, men heldigvis er hendes hus solidt. 
Hun får 800,00 Lei til medicin 

Oktober 2013 Steluta er lige kommet hjem fra hospitalet og hun har det rigtigt skidt. 
Efter at Cheme har undersøgt hende, får vi en meget kedelig besked, det 
synger på sidste vers. 
Cheme syntes, at vi skal fortælle hende, at hvis der er noget hun mangler 
at få sagt eller gjort, bør hun gøre det nu, vi tale lidt om det og beslutter, 
at det er en besked som Steluta ikke kan klare at få. Hun bliver passet af 
sin søde svigerdatter og da hun følger os ud informerer vi hende om 
tingenes tilstand, hun er ikke overrasket, hun ved godt hvor tingene 
bærer hen. 
Det er svært at forlade hende og vide, at det nok er sidste gang jeg har 
fået lov til at holde hendes hånd, hun står mit hjerte meget nær. 

 

   



 
 

 

 
 

 

 

 


