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Vk-nyhedsbreve udkommer ultimo hver måned – Feriepauser forekommer
Tanker om nye tider - og om gamle dage!
Møder på landsplan i vor forening er ikke møder som i ”gamle dage”, hvor vi måtte bruge
halve dage samt udgifter til tog for at nå frem til et
hovedbestyrelses-/ landsledelsesmøde fra alle egne af landet, og
dertil en halv eller hel dag på mødet.
Forud var gået tid på kopiering af papirer og porto på
fremsendelse til de involverede osv.
At ses på denne måde havde mange kvaliteter, fordi der også blev
tid til at uddybe kontakterne til hinanden. Mange venskaber i
foreningen, der stadig varer, blev grundlagt.
Tiderne skifter på flere måder. Nu laves den nødvendige dagsorden m.m. på computeren og på
få sekunder er den rundsendt til alle deltagerne på mail. I den grad arbejds- og
portobesparende. Møderne kan klares pr. telefon og computer. Man kan se og høre hinanden,
uanset om man bor i Aarhus, på Fyn eller i København. Jeg har prøvet det engang på Axelborg
hos Landbrug og Fødevarer, Kbh. hvor vi sad seks personer og holdt møde med en fra Aarhus.
Det var på storskærm og virkede fint.
I efteråret blev jeg medlem af projektstyregruppen i VIRKSOMME kvinder med henblik på ny
struktur og nye vedtægter, og siden har jeg deltaget i flere telefonmøder.
Vi kan se og høre hinanden i mindre skala via telefoner og computer, og jeg må sige, at det
virker fantastisk. Vi når meget på to timer. Selvfølgelig får vi ikke den sociale kontakt på
samme måde som tidligere, men hvis der sættes lidt ekstra tid af, og vi er et par stykker hvert
sted, kan der alligevel skabes en god stemning over en kop kaffe.
Ikke mindst er der blevet sparet både tid og penge på denne måde.
Man kan sige, at vi oveni købet har været lidt på
forkant med udviklingen, for i disse Corona-tider, er
det svært at sige, hvornår man kan mødes igen på
gammeldags maner. Dog vil jeg sige, at den nye
mødeform er bedst til ca. 5-6 personer, set fra mit
hjørne, men hvem kender fremtiden. Lad os dog
håbe, at en gammeldags landsgeneralforsamling på
et tidspunkt kan finde sted og med den det hyggelige
samvær, vi har haft så tit. Det ser jeg frem til.
Vibeke Broman

Corona-virus – og om tidshorisont!
For 20 år siden til år 2000 var bekymringen om
elektronikken ville fungere den 1. januar 2000!
I dag er bekymringen, kan vi som menneske,
virksomheder, samfund overvinde Corona-virussen
inden, den har lagt både os og virksomhederne ned!
Billedet her til højre 
Er set hos praktiserende læge.
Intet nyt under solen

Med ønsket om det bedste for jer alle …
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
e-mail: birgitte.viereck@gmail.com
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