Nr. 17 I 1801, den 22. oktober 2001.
Ugebrev
E lleore - hvem er hun? v/Svane, Stjemø og Andersen
Program
Mødeprocent: 72,7 %. Og sidste uge uforandret 70,5 % .
Vor udvekslingsstudent Jennifer
Gæster
Næste møder:
Her & Nu emne - Adm.dir. & chefredaktør Karsten Madsen,
29. oktober
Det Berlingske hus.
Ego foredrag ved Kim Thomsen - lukket møde 3 min v/ Per
05. november
K.rogsgaard.
12. november
Årsmøde.
Internationalt udvalg.
19. november
26. november
Internationalt udvalg.

VIRUM
ROTARYKLUB

•

Præsident : Christian Gerlach
Fuglevadsvej 77, 2800 Lyngby
45884224
Sekretær :
Henrik Ehlers-Hansen
45838446
MandagkJ. 17.15, Virum Hallen,

Sang:
Elleores Nationalsang".

Veddelevs internationale havn
kongeriget på ca. 15 min.

til

tiltag der skulle fa betydning for
eftertiden.

Lotteriet blev vundet af Tom Michael
Andersen på nr. 41.

Leosbaron de Star-isle til Hagesmækken

::>napsen blev givet af Torsten Berg i
anledning af sit 25 år forretningsjubilæum i torsdags som mange at
kammeraterne mødte op til. Tak til alle.

Som titlen indikerer er vi ovre i den
ansvarlige for køkkenregionen, som i
øvrigt blev adlet i 1982

Lensgreven nævnte navkundige Peder
Kyllings botaniske ekspedition der
blev udgangspunkt både for RUC og
vistnok Risø.

Præsidenten bød velkommen og gav
ordet til dagens foredragsholdere - a lle i
flot uniform med ordner og nådesgaver:

l .ensbaronie-vom Sehwan til Rheden
Først nogle fakta om kongeriget:

-Det er Nordens 4. største kongerige
-Det er et selvstændigt monarki
-Styres af et cabinet med Premierminister og 8 andre ministre
-Har eget flag (LCA =LandCadetAcademiet )- også kaldet Ellebrog
-F:'Qle frimærker og Julemærke
~en valuta - I..eo-d'or = 17 dkk
-Historien om kongeriget går tilbage til
år944
Leosbaronen som har været med siden
1987 fortalte at indbyggerne i riget
rekrutteres fra eleverne i Jæger-skolen
som holder optagelse en uge hver
sommer.
Udover dette boldes der hofbal - med
kur - udnævnelser med nådegaver
taffel og efterfølgende dans.
Der holdes også jul - med traditionelle
retter og træet har naturligvis ellekors i
toppen.
Rent sportsligt holdes ellympiade med
mange sportsgrene.

For det ugentlige arrangement
fastlægges en samlet menu som
udgives både på fransk (for
gourmeter) og på forståeligt dansk.
Appetitten er stor blandt indbyggerne
og det er betydelige portioner der
bliver sat til livs - alt til beredt på 2
gasblus og en stor grill.

Kongerigets selvstændighed skabtes af
det udødelige råd og Land og
Vandkomisionen der fik skøde på øen
i 1944 og proklamerede kongeriget i
1945. Dronning Margrethe II har vist
interesse for øriget og alle håber på et
godt samarbejde i fremtiden.

Lensgreve Pea Jay til Heckenfeldt
Lensgreven - der tidligere har bestridt
poster som hofchef og ikke mindst
den
betydningsfulde post som
premierminister fra 85-88, satte
forsamlingen ind
kongerigets
historie.
Nationaldagen er den 17. februar, den
dag hvor munken Fintan døde i år
603.
Munken var strandet med ligesindede
efter en vild storm hvor deres båd var
drevet fra Nordsøen ned gennem
Kattegat og ind i Roskilde Fjord og
reddede sig i land på en øde ø.
"Hic est Elieore" og så var øen navngivet.
"Hic est locum" og så slog de sig ned
og opbyggede øen. Det var aktive
munke og personligheder - bl.a.
Amandus der opfandt ølbryggen men han var også både from og god.

Hovedstaden hedder Maglelille og
Ysses hus er samlingsstedet - og das.
Gæster transporteres med phærge fra

Fra filmens barndom husker de fleste
"Løvejagten" der blev optaget på øen.
6 minutter og 17 sekunder kan stadig
ses på Filmmuseet.

Det næste vi ved om øens historie er
efter reformationen - også kaldet
Ellendigheden med flere interessante

Og hvordan skal man beskrive dette
lille samfund? En forudsætning er i
hvert fald at man helst skal være en
li!Je smule skør, sluttede Lensgreven
og modtog forsamlingens hyldest.

5 min. efter tid:
Kristian Kjær gjorde opmærksom på
næste uges spændende foredragsholder
-evt. damer skal tilrneldes til Finn R
Jørgen Bjerre samler mønter - der
bliver værdiløse efter 111 pga. Euroen.
Kig efter i gemmerne til næste gang!
Arne Linderholm anbefalede en tur til
Dyrehaven - men kwi om onsdagen der kan man køre helt op til slottet. Til
dem der kan lide sild (Fisk) hver
lørdag sildebord
på Restaurant
Nautilus til 10 kr. (Exe!. drikkevarer).
Slutteligt indkalder præsidenten iht.
Vedtægten
skriftlige forslag til
præsident for det næstfølgende
rotaryår - 14 dage inden årsmødet den
12/11-2001.
Reservereferent
Axel - 22.10.01

