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Onsdag d. 19. august 2020

Velkommen til Rebekka Jacobsen, vores udvekslingsstudent sidste år
2019-2020

Gæster

Velkommen til
• Thorkild og Kristine Jacobsen,
• Anne Grethe og Kjeld Lund Hansen
• Anna Levin-Jensen

Ugens sang (stå
op)
3 minutter

50: Marken er majet
Erik Buchwald
Google anno 1942 - husmødrenes svar på Google

Hvad mon fremtiden bringer? Kommer mennesket mon til Mars?
Vinder Danmark VM i fodbold engang? Hvem den næste
amerikanske prsident? Nej vel, vi kender ikke fremtiden. Vi kan ikke
engang være helt sikre på, at Tour de France kommer til Roskilde –
for alt kan jo ske.
Det er noget andet med fortiden. Den kan vi fortælle om, og nu skal I
få et indblik i en analog tid, hvor man ikke kunne spørge internettet
om al ting – for det fandtes slet ikke. Hvad gjorde man så? Jo, højt
oppe i Skåne, under krigen, havde man fx Svenska Husmödrarnas
omtyckta, billiga hjälpreda, De svenske husmødres populære, billige
hjælper.
Den fandt jeg i vores hus i Sverige, som indeholder et skatkammer af
levet liv gennem tre generationer fra 1904 til 2010. for når man køber
hus på de egne i Sverige, kan man vælge mellem at købe med eller
uden indbo, så da vi købte vores i 2010 sagde ejendomsmægleren,
at indboet nok kunne indbringe 40.000 kr. Med de orkede ikke at
tømme det, så derfor overtog vi revl og krat i alle bygninger, dvs.
huset selv, laden, garagen og annekset. Og derfor rummer huset alle
mulige dagligdags genstande fra den samme families liv i 100 år.
Grundlæggeren byggede det i 1094, og senere overtog en af hans
sønner huset og efter ham en af hans døtre. Til sidst var der kun
hendes søster tilbage, og da hun døde, kun en nevø, der ikke
interesserede sig for huset. Det var en slægt af mennesker, der
kunne selv, de var håndværkere, smede, kunne sprænge granit, var
nøjsomme og smed ikke ting ud. Have havde man for at kunne dyrke
frugt og grønsager. Det hus vil aldrig løbe tør for emner til
tankevækkende tre-minutters indlæg. Huset ligger i øvrigt tæt på
nogle store granitbrud, der stammer især den første generations
færdigheder i sprængning, og det ligger desuden tæt på Nordeuropas
største højmose. Det gav den lille by en voldsom opblomstring og
vækst under krigen som storleverandør af tørv fra mosen til hele
Sveriges opvarmning.
Husmødrenes svar på Google – 12 gode billige råd: laurbærolie,
galocher, husholdningssprit, gaze,møl, knivspids natron, tinsalt,
svovlsyre, fyrduft, ler
Nyt fra
Præsidenten

•

Poul Erik Almsøe udnævnes til Honorært medlem
Poul Erik har været medlem af RØRK i 21 år og har haft flere
formandshverv i klubben samt siddet i bestyrelsen som
sekretær og har været et farverigt islæt i klubben. Herudover
har Poul Erik gjort en stor indsats i Distriktet. Bl.a. har han haft
26 foredrag i klubberne i Distriktet. Han har været keynote
speaker på Distriktskonferencen i 2016. Mødeleder og
ordstyrer for Distriktskonferencen 2017. Sidst men ikke mindst
har Poul Erik været med til opstart og gennemførelse af Rotary
Erhverv, hvor han fortsat er aktiv, fx ved næste møde 27/8.
Hvad betyder det så?
Fra Grundlov for Rotaryklubber
Sektion 6. Honorært medlemskab
Valgbarhed til honorært medlemskab fastsættes af klubbens
bestyrelse, hvor det honorære medlem
(a) fritages for at betale kontingent;

(b) ikke kan stemme;
(e) ikke kan vælges til klubembeder;
(d) ikke betragtes som repræsentanter for nogen klassifikation: og
(e) er berettiget til at deltage i alle klubbens møder, men har ingen
rettigheder eller privilegier i andre klubber, undtagen til at besøge
klubber uden at være en rotarianers gæst.
•
Kommende møder

Klubbens 5 min.

Peter Glunz tager orlov pga. corona

Næste tre møder med angivelse af sted og emne:
•

26. august: Udemøde: Suenson vine i Ringstedgade i Roskilde
(Medlems og PR udvalget)

•

2. september: ”At være krænket”, foredrag af sognepræst Kaj
Bollmann

•

9. september: Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen International- og Foundation udvalget

•

Derudover vil jeg minde om Roskilde Rotary Erhverv
morgenmøde med ledelsesspil og netværk d. 27. august kl.
7:30 på Roskilde Rådhus.

Randi: Løvebakkegård Loppemarked hvor overskud går til Polio:

Intro til
foredragsholder

Rebekka vendte i juni hjem efter et års oplevelser i Mesa, Phoenix,
Arizona, USA.
At være udvekslingsstudent er en vild oplevelse med massevis af
anderledes indtryk. Dette år blev yderligere stærkt præget af Corona /
COVID-19, som ramte verden.
Værsgo’ Rebekka: Del din oplevelse med resten af klubben.
// Rebekka’s plancher vedlagt

Vinlotteri

Kr. 600

Faste informationer:
•

3 minutter - bedes sendt til Lotte på lotte.eghoej@gmail.com gerne torsdag
morgen efter mødet om muligt i åben file

•

Mødedag – onsdag kl 18.00 hos Dankbar, Akacieunden 15, Trekoner – hvis
andet ikke er anført på Mit Rotary

•

Afbud til spisning – mandag kl. 12.00 via Mit Rotary

