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Onsdag d. 21. oktober 2020
Velkommen til Roskildes erhvervschef Martin Sattrup Christensen,
som er medlem af Københavns Rotary
Velkommen til
Dorte Kayse,
Jens Lerager, Erhvervschef i Kalundborg
Henrik Gildberg, Holbæk Rotary

Ugens sang

Nr. 153 I skovens dybe stille ro

3 minutter

Harald Conradi-Larsen.
perspektiv.

Norge’s Nationaldag – sat i historisk

Nyt fra Præsidenten Fødselsdage: Tillykke til Else, som fyldte 70 i går 20. oktober
Fra distriktet:
RØRK er den klub i distriktet, som har givet mest til End Polio i
sidste regnskabsår. Vi har givet fire gange mere end nummer to på
listen og vores bidrag udgør over halvdelen af donationer fra
klubber i distriktet. 77.000 kr. Det skyldes i allerhøjeste grad private
donationer dedikeret til End Polio. Tak for det til de gavmilde givere.
Vi har to nye medlemmer til høring blandt klubbens medlemmer.
Der er frist i morgen, og jeg har indtil videre ikke hørt nogle
indsigelser. Vi regner derfor kraftigt med at vi næste gang 28.
oktober optager Annemette Lomholt og Anne Kristine Busch.
Nu er det officielt: Roskilde Rotaract er optaget i Rotary
International. De var jo ved en forglemmelse ikke blevet optaget da
de gen-stiftede sig selv for nogle år siden.
Kommende møder

Næste ugers møder:
28. Oktober: Polio (i en moderne Rotary tid........hvorfor skal vi
fortsætte?)
Og Medlemsoptagelse gange 2. Så husk lidt mere festligt tøj…
Mødet trækker nok lidt ud, da der er meget på agendaen.
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4. november: Klubmøde - visions-workshop i klubben - hvordan skal
vores klub være på den lange bane?
11. november: Udemøde kl. 16.00 - Orientering og rundvisning på
Roskilde højskole, der nu er under renovering – ingen spisning men
muligvis Zoom transmission. Der serveres gløgg til at varme sig på.
Klubbens 5 min.

Annette fortalte, at hun havde hørt fra Jytte Almsøe at Poul Erik har
fået besked om at kræften har bredt sig. Dette var en rigtig trist
besked og vores tanker går til Poul Erik og Jytte.
Piet fortalte, at Ole Olsens spændende præsentation fra Øm
Jættestue nu er lagt ud sammen med nyhedsbrevet.

Intro til
foredragsholder

Introduktion til aftenens foredrag v. Samfundsudvalget, Rune Tarnø:
Roskildes erhvervschef Martin Sattrup Christensen. Plancher
uploades efterfølgende i DP boks.

Vinlotteriet

Gav 500 kr.
Vinder var Martin Sattrup Christensen

Faste informationer

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

