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Fælles møde med Roskilde Rotaract
Onsdag d. 9. september 2020
Velkommen til Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker på DIIS,
Dansk Institut for Internationale Studier
Velkommen til Gordon Christensen, Anne Kristine Busch.
Jytte Almsøe, Lisbeth Jepsen, Merle Conradi-Larsen, Henriette
Svanholm, Kirsten Wied
Og velkommen til Poul Erik Almsøe, første gang som Honorært
Medlem.
Og velkommen til alle medlemmerne fra Roskilde Rotaract.
Nr. 50 Marken er majet
Else Erikstrup
Den 15. september skal vi til valg. Menighedsråds valg.
Og hvad kommer det så os ved. Er det nødvendigt, at vi interesserer os for
det? Ja. Og det kan der siges meget om, men jeg vil holde mig til de tre
min, jeg har til rådighed.
Menighedsrådene er faktisk det mest omfattende græsrodsdemokrati
med 13. 000 bestyrelsesmedlemmer og 1700 lokalafdelinger i DK.
Langt det meste af arbejdet i Menighedsrådene varetages af frivillige. Og
hele landet er dækket. Og det er betalt af skatteborgerne i Folkekirken.
Ca. 70 % i DK.
Så det er en væsentlig begrundelse.
Liv og vækst i Folkekirken:
Der er rigtig mange landsogne, hvor der, hvis skolen er fjernet, kun er
forsamlingshus og kirke tilbage. Måske ikke engang et forsamlingshus.
Her kan Menighedsrådet inspirere til og være med til at samle
befolkningen i alle aldersklasser lokalt og skabe liv og sammenhæng for
mennesker i yderområderne.
Ikke kun i kirkerne til de traditionelle handlinger der, men i den grad
gennem kulturelle fritidsaktiviteter af alle mulige slags.
Menighedsrådene kan i den grad, hvis de forstår deres opgave, være med
til at skabe Liv og Kultur i lokalsamfundet.
Sognenes størrelse afgør jo hver mange ”muskler” der er til rådighed for
at skabe nye aktiviteter. I bysognene kan det handle om store koncerter,
regelmæssige samlinger til foredrag, involverende madklubber,
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strikkeklubber, genbrugsarbejde, syklubber, reparations værksteder… det
koster ”kræfter” hver gang. Men samarbejde lokalt giver nye muligheder.
Efter at have været ”skubbet ind” i arbejdet i en periode på fire år, kan jeg
se mange muligheder for at kirkerne deltager meget mere i det lokale
samarbejde mellem biblioteker, koncert-arrangører, bogcafeer,
foredragsforeninger, frivillige klubber af alle mulige slags, socialt arbejde
af alle varianter……. Slå pjalterne sammen i stedte for at konkurrere.
Bygningsmassen: Til gengæld er der rigeligt med udfordringer i form af at
sikre folkekirkens hele bygningsmasse. Og det spænder jo fra alle de
gamle fredede kirker og til de helt nye kirker.
Udslidte blytag, kobbertag, lagt efter gamle håndværkstraditioner, 1000
år gamle fliser, trådt skæve af mennesker gennem så mange år, gyselige
overflødighedshorn af altertavler, der skal renses, skønne historiske
kalkmalerier,
Alt sammen fortæller det så mange detaljer om vores kultur og historie.
Og så finder man ud af, at de nye kirker kan være fyldt med fejl,
kobbertage, der ligger på trykimprægneret træ, som ”æder” kobberet,
vinduer, der er utætte, vand der løber opad i storm osv.
Rettidig omhu. Skatteborgernes midler, også dem som kommer fra
fondene….
Arbejdsmiljø: MR har ansvaret for kirkens medarbejdere, og det helt
særlige funktioner disse medarbejdere har og ofte kun enkeltfunktioner.
Det er ikke uden udfordringer at skabe et godt arbejdsmiljø for dem alle.
At sikre respekt om de enkeltes funktioner. MR skal leve op til deres
arbejdsgiverforpligtigelser.
Mød op den 15. sept. i jeres Sogn, vær med til at stille gode folk op, eller
blive selv stillet op, og i tilfælde af fredsvalg også blive valgt på
valgforsamlingen, som det nu kaldes.
Nyt fra Præsidenten Fødselsdage
Christian Kubel havde fødselsdag 3. september. Tillykke
Fra andre klubber
INTERCITYMØDE ONSDAG D. 7. OKTOBER 2020 KL. 18.00
Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Mattias Tesfaye (S) om ”Den politiske agenda for folketingsåret
2020-21”
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Fra distriktet
Rotaract Roskilde er aldrig blevet formelt chartret i Rotary systemet.
Det kommer nu på plads med underskrift fra de fire Roskilde
klubber.
Kommende møder

16. september: Udemøde. Vi skal til Stenalderen, nærmere bestemt
Øm Jættestue. Vi skal være ude, så tag godt med tøj på. Og tag en
stol med.
23. september: Vinotto – vin og tapas samt lidt guldkorn
30. september: Guvernørbesøg
3. oktober (lørdag): Distriktskonference i Haslev
8. oktober
Morgenmøde i Roskilde Rotary Erhverv, torsdag d. 8. oktober 2020,
kl. 07.30 - 09.00. Sted: Spar Nord Roskilde, Københavnsvej 65,
4000 Roskilde
Emne: "Hvor Svært KAN det være" handler om ledelse og
teamudvikling, hvor man bl.a. bliver inspireret og får værktøjer til
den gode ledelse anno 2020 samt ideer til indsatser som kan forøge
bundlinjen. Indlægsholder er Jeanette W. Elmhoff, som er indehaver
af virksomheden Next Step.

Klubbens 5 min.

Fra Kassereren: Vinlotteriet: Som kasserer vil jeg opfordre til at
bruge MobilePay. Jeg som kasserer ender nemlig med kontanterne,
og sådan nogle bruger jeg aldrig.
Fra Councellor: RØRK er den eneste klub som skal finde en ekstra
student at sende ud fra næste sommer. De andre klubber har
studenter der ikke kom ud i år, som gerne vil ud året efter. Vi sender
jo Jens Phillip Magnussen afsted, og vi skal finde en mere at sende
ud. Der er INGEN ansøgninger fra Roskilde i år. Så jeg er i lidt af et
bekneb med at finde en kvalificeret ansøger. Hvis I hører at
naboens datter eller søn kunne være interesseret, så er der altså
mulighed for at komme ud, hvis vedkommende er kvalificeret.
Fra Councellor: Evaluering af Rebekkas ophold er nu på plads. Der
var flere læringer, som vil indgå i det videre arbejde.
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Fra Bestyrelsen / Foundationsudvalget: Vores plan for lokale
donationer i dette Rotary år, Sammen med Mødrehjælpen og Inner
Wheel.
• Lektiecafe
• ”Den hjælpende hård” med oplevelser, sundhed eller
overgange
Fra Harald: Korrektion til seneste ugebrev, hvor der stod at Harald
fyldte 70. Det gjorde han også, men han fyldte OGSÅ 80 år. Endnu
mere tillykke! "
%
$
#
Intro til
foredragsholder

Internationalt Udvalg/ Randi præsenterede aftenens taler Flemming
Splidsboel Hansen, seniorforsker på DIIS
Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen
Oplysende foredrag med fakta, kulturforståelse af – at være russisk statsborger (i
Putins regeringstid) samt bidrag to forståelse af aktuelle emner som (i) Navalnij
– forgiftning af oppositionslederen (ii) Hviderusland og det seneste valg af
Lakasjenko (iii) Nord Stream 2.
•
•
•
•

•

•
•

147 mio. indbyggere – verdens 6. største økonomi – 21 mio. fattige.
BNP vækst gns. 1999-2008: 6,9 pct. p.a./2009-2020 1 pct. p.a. Rublens
værdi: 1 Euro/88 rubler - markant devaluering (April 2017: ! Euro/60
rubler)
Putin valgt i august 1999 – præsident siden 31.12.1999 – har formået at
samle og udvikle det russiske folk. Generelt opfatter russerne sig som
stolte mennesker – og dem som Vesten ikke bryder sig om.
Forfatningsændring – hvor en præsident kan side 2 x 6 år – hvor Putins 1.
periode starter ultimo 2024 – og næste periode 2. periode ultimo 2030.
FSH forecast er, at Putin ikke fortsætter efter 2029. Putin involverer sig
nu alene i afgørende/væsentlige beslutninger
Jf. FSH fortjener medierne kritik – de er primært offentligt finansieret –
og (stats)kontrolleret. Folkeoplysningen er ensidig – det er muligt fordi
en stor del af middelklassen opholder sig efter arbejdstid i hjemmet –
hvor informationsstrømmen primært kommer fra de statskontrolleret
medier
Hvilke associationer får vi anno 2020 – når vi tænker på Rusland:
Hackere, fly i dansk luftrum – og ændret russisk adfærd i Sikkerhedsrådet
(anvendelse af vetoret)
Navalnij: Oppositionsleder, der opfattes lidt ”smart” bl.a. grundet
international uddannelse fra Yale Uni. Putin udtaler sig ikke personligt
om Navalnij - Navalnij omtales som ”patienten i Tyskland”. I Tyskland er
det afklaret, at forgiftningen er Novitjok. Håbet i Rusland er, at Navalnij
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får asyl abroad – det vil gøre hans mulighed for indflydelse i Rusland
mindre.
Hviderusland – Lukasjenko. Europa’s sidste diktator. Jf. FLS har
Lukasjenko åbnet nødudgangen til Moskva - alternativet er egen exit.
Optimalt for RUS – Lukasjenko gør de længe ønskede indrømmelser – og
derefter udskiftes han. Oppositionen i Hviderusland deporteres – med
det formål at mindske deres fremtidige indflydelse. 600 aktivister menes
fængslet i Hviderusland.
Nord Stream 2 – Bliver det Europas modsvar på økonomiske sanktioner
overfor Rusland – jf. FSH højt spil af Frau Merkel. Det bliver spændende
at følge de kommende uger.

Gav 500 kr.
Vinder var Else Erikstrup

3 minutter: bedst sendt så hurtig som muligt – gerne torsdag efter møde til ugebrevsredaktør
Lotte Eghøj på lotte.eghoej@gmail.com
Mødedag: Onsdag kl. 18.00 på Dankbar, Trekroner, hvis ikke andet er anført på hjemmesiden
Afbud til spisning: Senest mandag kl. 12 via Mit Rotary ved log ind på www.rotary.dk
Vegetarret: Der skal bestilles fra gang til gang ved angivelse på hjemmesiden

