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Susan og Mica Radojevic
Elmevænget 2
Micas oldemor stammer fra Rumænien, på den ene side af Donau floden. Mica er født i 1973
på den anden side af Donau, byen hedder Velesnica. Fra han var 3 år, og til han skulle
begynde i børnehaveklasse, boede han i Ringe sammen med sine bedsteforældre, som var
gæstearbejdere. Bedstefaderen kom hertil i 1976. Micas forældre var blevet skilt.
Senere blev han adopteret af bedsteforældrene. Bedstemoderen blev syg af kræft i 1983,
derfor rejste de tilbage til Serbien, bedstefaderen kom tilbage til Danmark 1987.
Mica gik i skole i Serbien indtil 8 klasse. Da sker der en ændring i skolegangen. I en årrække
boede Mica alene, men der var familie i nærheden, og hans mor kom en gang om ugen og
lavede mad til ham.
I 1989 kom han igen til Danmark til bedstefaderen og dennes nye kone. Han husker tydeligt,
at han kom med bussen, som var i Ringe kl. 22, og han var så forbavset, at det stadigvæk var
lyst. I mellemtiden havde han glemt alt det danske, og fik specialundervisning i starten.
Det var faktisk slet ikke så nemt at vende tilbage til Danmark, han havde lidt besvær med at
holde sprogene ude fra hinanden, dertil kom, at han var temmelig genert og
tilbageholdende.
1990 og sidste gang i 1991 var han tilbage i Serbien, senere har han ikke været der, da han
med det samme ville blive anholdt og sendt ind til militæret. Mica er statsløs, men han har
fra de danske myndigheder fået udstedt et ”Fremmedpas”, så han kan rejse. Han har bestået
prøven til at blive dansk statsborger, han behersker det danske sprog helt perfekt. Denne
prøve gælder 7 år. Han skal bevise, at han ikke skylder det offentlige penge, og at han kan
forsørge sig selv. Sidste år forsøgte han at få visum til Serbien, men det gik ikke.
Både Mica og Susan har været gift før. Susan har to piger og en dreng, de bor henholdsvis i
Faaborg, Ringe og Korinth, Mica har 2 piger, Natascha og Cecilie, som begge bor på Ærø.
Desuden er der 4 børnebørn. De boede ellers i Strandgårdsparken, forsøgte at sælge, men
endte med at udleje huset. Deres lejere er lige flyttet ”om natten”, og har efterladt et
spoleret hus. De er meget glade for at bo i Haastrup, og jer tror, at alle udefra kan se, at der
er gjort meget ved huset; men jeg har set det indefra, og det er såååå pænt og stilfuldt, de er
knap færdig med renoveringen, men ingen tvivl om, at det bliver perfekt. Mica har renoveret
det hele selv, og Susan maler og er ”håndlanger”.
På grund af Susans sygdom er det meningen, at de 6 måner om vinteren vil bo i Spanien, da
varmen er god for hende, og sommeren skal så være i Haastrup. Mica har lige været meget
syg og fik en hjerteoperation den 10. juli i år. Han havde været udsat for et færdselsuheld i
december sidste år, så de troede, at smerter i brystet kom derfra. Det viste sig, at hans hjerte
arbejdede for hurtigt, efter flere undersøgelser gik det lige pludselig stærkt, og Mica blev
opereret, en operation som tog 6 timer. Han var hjemme igen efter 5 dage. Efter en uge blev
lægevagten tilkaldt, og han blev igen indlagt, fik tømt hjertesækken for 1 ½ l blod. Han skal
selv måle, hvor tykt hans blod er. Han var i Vejle for at blive undervist i at betjene
måleapparatet, blodet må ikke være for tykt, men heller ikke for tyndt.
Mica har arbejdet i vindmølleindustrien og været chef for et bådebyggerfirma (glasfiber). I
dag arbejder han i weekenden med at passe glasfibermaskiner i Middelfart. Et arbejde som
passer til ham.
De er meget glade for at bo i Haastrup, og jeg hæfter mig specielt ved, at de deltager i
Haastrups liv, f. eks. fællesspisning.
Mica har næsten ingen familie tilbage i Serbien, hans mor og lillebror bor der stadigvæk.
Moren har besøgt dem i 6 uger for ca. 3 år siden, han har få kusiner i Danmark, som han har
sporadisk kontakt med. Ligeledes er der lidt familie i Tyskland, som han har kontakt med via
Facebook.
Området Mica kommer fra er helt fantastisk og utroligt smukt, Susan glæder sig til at se det.
De prøver at søge visum igen til næste år, de var nødt til at vente med at søge visum til Mica
var fyldt 40 år, da man tager folk til militærtjeneste under 40 år.
Mica savner at se Serbien igen, men savner ikke at bo der.
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