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Mødet åbnes

Møde nr. 2121/35
Onsdag d. 19. maj 2021
Mødet foregik ved Skydebanen i Veddelev og Roskilde Garnison

Foredragsholder

Kaj V Hansen

Ugens sang

Udgik (udemøde)

3 minutter

Udgik (udemøde)

Nyt fra Præsidenten Møderne resten af Rotary året er fysiske møder
Udflugt med HGP er udskudt til august/september. Udflugt til
Veddelev Havn
Kommende møder

Næste ugers møder:
26. maj: Ikke udflugt med HGP. Klubmøde med hygge på Dankbar
2. juni: Klubmøde – Internationalt udvalg
9. juni: Erhvervsdrivende som 15-årig – Jens Phillip Magnussen
fortæller om det at drive firma som ung
16. juni: Kædeoverrækkelse og sommerfest på Løvebakkehus i Viby
med underholdning

Klubbens 5 min.

Intet

Intro til
foredragsholder

Kaj V Hansen vil delagtiggøre os i sin store viden om Roskilde og
omegn. Jeg har et sted hørt at både Kaj og hans far har været
soldater i Roskilde Garnison, så Kaj har meget spændende at
kunne fortælle om både skydebanen og dens historie, samt om
Garnisonens aktiviteter og soldaternes liv herude.
Kl. 18.00 Mødested på Fodboldbanen ”Veddelev Park” ved
Fiskervejen. (Udvalget mødes ca. ½ time tidligere). Der kan
parkeres på græsset.
Efter en introduktion om skydebanens anlæggelse går vi ad den
gamle skærvebelagt vej ud mod skydebanen. Hvor vejen svinger
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tilbage mod det Rødehus følger vi stien øverst på skrænten langs
skydebanen og op til området ved skydevolden. Der gøre stop
undervejs hvor der kan fortælles om anlægget og soldaterlivet.
Efter et kig ud over fjorden fra Høje Klint går vi tilbage på østsiden
af skydebanen forbi den nye padde dam til vejen, som vi nu følger
videre langs vandet forbi ammunitionsbunkerne og området, hvor de
forskellige af skydebanens nu nedrevne bygninger lå.
Herfra går vi til det gamle skivedepot ”Rødehus”, som nu er
fælleshus for Veddelev Borgergrundejerforening og
Elleoresamfundet. Her er borde og bænke, ligesom man kan sætte
sig på et tæppe.
Vi kan her nyde maden, som vil blive leveret fra Dankbar, sammen
med drikkevarer, der vil kunne købes.
Der vil blive lavet aftenkaffe i køkkenet i Rødehus og måske kan der
blive lidt kage til.
Faste informationer

3 minutter: bedst sendt så hurtig som muligt – gerne torsdag efter møde til ugebrevsredaktør
Lotte Eghøj på lotte.eghoej@gmail.com

