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Orø, den
d 20. marrts 2020

Foråret står for
f døren, og hvilket forår!!
Klimaet
ter sig med forskellige
f
rekkorder, der ikkke er lige opløftende alle sammen. Derud
dover er vi bleevet beæret med
m en
verdensomsp
pændende paandemi, som ingen endnu tør spå om, hvvor ender henne. Måske er det nu, vi skaal bruge tiden
på eftertankee og besindigh
hed. Der bliveer tilsyneladen
nde god tid til det.
Med hensyn til klimaet er der tydelig po
olitisk vilje til at ændre på vores
v
aftryk, men
m er vi nu o
også parate til at ændre på
e
at spare på
p energien m
med energipæ
ærer og
vores livsstil.. Der koster oss ikke så megeet, at sortere vores affald eller
elbiler, men er vi villige til at gå ned i levestandard, hvis
h det virkeliig skal batte noget.
n
Vil vi lid
de afsavn for klimaet
k
skyld
ndre kød – bru
uge offentlige transport mid
dler osv. ? Jegg tror det bliveer her det store slag skal
– flyve mindrre – spise min
slås. For selvvfølgelig skal vi
v da en gang eller
e
to om åreet en tur sydp
på til varmen eller
e
til Alpern
ne og stå på skki, og
selvfølgelig skal
s der være råd til bøffer fredag
f
lørdag, eller skal der.
Corona viruss kom væltend
de ind over grænserne, og selv
s om vi havvde hørt om nogle
n
kineseree, der spiser allt muligt, som
m
de så var blevet syge af, vaar det vel ikkee noget, der kom os ved? Det
D gjorde det,, og det i en såådan grad, at lille Danmarkk
j nok ikke gø
øre noget ved,, eller kunne vi?
v Jeg ved dett ikke, men måske
m
er det
nærmest nu er gået i stå. Det kunne vi jo
l over, hvorrdan vi gebærrder os. Behøvver vi at gå i biografen,
b
i teaatret, til festivvaller og i det
sundt for os at reflektere lidt
hele taget blive underhold
dt døgnet rund
dt, og behøveer vi i det hele
e taget al den udadvendte aaktivitet? Kan man også
bruge timer og dage på att lave ingentin
ng, læse en bo
og, meditere, gå
g en tur med
d hunden, elleer som en dam
me en gang
sagde til migg: ”Sidde og stirre ud af næsseborene”?
Nå men al deen lommefilossofi, behøver jeg
j jo ikke at belemre
b
jer medlemmer
m
m
med.
Beboerforeningen skulle have holdt
vores årlige generalforsam
g
mling den 24 marts,
m
men deen er ligesom alt muligt and
det udskudt in
ndtil videre. Vi må jo vise
samfundssind. Hold øje med
m opslag om
m, hvornår den
n så kan blive afholdt. Der skal
s vælges nyye medlemme
er til
bestyrelsen, så mød op, nåår det sker, ogg giv din meniing til kende.
a
gode sageer at arbejde med for en nyy bestyrelse. Vi
V skal have bygget
b
flere lejjeboliger, vi skal holde øje
Der er som altid
med vores drikkevand, fasstholde vores lægeordning og måske forsøge at gøre den
d bedre, i saamarbejde med færgerne
medvirke til at fastholde den
d gode service og i den mere
m
muntre afdeling
a
afhold
de Skt. Hans ffest sammen med
m Orø
Strand Camp
ping. Der dukkker hele tiden
n små og storee udfordringerr op, så man keder
k
sig ikke,, men det er også
o
spændende at
a få ting til att ske. Vi er tree bestyrelsesm
medlemmer, der
d nu synes, at
a vi har aftjen
nt vores værn
nepligt:
Henrik Persson, Jette Portting og underttegnede, lad os
o få nye friske
e folk ind med
d nye ideer ogg ny energi. Fo
oreløbig tak
for den interresse og bevåggenhed, som Beboerforeningen har være
et genstand fo
or i min tid so
om formand. Vi
V har sat stor
pris på alle de henvendelsser og tilkendeegivelser, vi haar fået fra jer.. Jeg vil opford
dre alle til at b
blive ved med
d at arbejde
for vores lillee stærke, unikkke lokalsamfu
und både i og uden for besttyrelsen.
Husk at Bebo
oerforeningen
n er forudsætn
ningen for, at vi kan være medlemmer
m
af Sammensluttningen af Danske Småøer,
en organisation, der har sttor gennemslaagskraft på tin
nge og som haar brug for ø‐b
befolkningern
nes interesse
tilkendegivellser.
Pas nu på jerr selv, og vogtt jer for Corona virus.
Med venlig hilsen
h
‐ Jens Bloch, formand
d for Orø Bebo
oerforening
PS: Vi har ind
dsat de regler for GDPR som
m gælder for Orø
O Beboerforening på vores hjemmesid
de, se link ned
denfor:
http://www..orøbeboerforrening.dk/gdp
pr.html

