Min forening.
Borre Historielag samlet torsdag 16. april et førtitalls
medlemmer og andre interesserte til møte på lagets
eiendom, Bruserød gård. Leder, Cathrine Holt, ønsket
velkommen til Anette Bratsberg fra Vita Veritas som
fremhevet betydningen av å videreformidle egen
livshistorie til de etterfølgende slekter -før det blir for sent
. Vår egen livshistorie er en arv alle kan dele; «Ein skigard
kan’kje vara evig, veit du»- men din historie kan! De som
var unge under krigen, har mye å fortelle om hverdagslivet
under okkupasjonen, kanskje har de også erfaringer fra
krigsdeltagelse eller motstandsarbeid, men i dag haster
det av åpenbare grunner med
å få deres opplevelser nedtegnet.
Besteforeldregenerasjonen omfatter også de som
opplevde krigen som barn .Den som var mindreårig i 1940,
bærer på traumatiske minner om krig og okkupasjon som
kan bringes videre. De som er unge i dag, tar ikke så lett
inn over seg den eventyrlige reisen besteforeldrene har
tilbakelagt, fra et krigsherjet land via gjenreisning med
relativ vareknapphet og fortsatt rasjonering og frem til dagens velferds-og overflodssamfunn .
Sydenreiser ble ikke alminnelige før godt ut på 70-tallet, (fast-!)telefon og bil var goder, forbeholdt
de få som kunne dokumentere et absolutt og erkjent behov.
Det er i dag en sterkt økende interesse for slekts-og gårdshistorie. Vita Veritas kan hjelpe
interesserte til å komme i gang med å skrive deres historie. Bedriften arrangerer kurs, og en
nettbasert skrivestue gir mulighet til å skrive historien på PC og legge inn bilder. Vil man ikke skrive
selv, kan det gjøres intervju, og Vita Veritas skriver og redigerer boken.
Foredragsholder ble takket med applaus og blomster, hvorpå kaffe og vafler ble servert i tilstøtende
stasstue. Som vanlig, gikk praten løst og ledig ved bordene, denne gang utvilsomt med atskillig
mimring om gamle dager. Loddsalget gikk strykende, og styret takker for støtten.
Neste møte: Tirsdag 5. mai på Bruserød: «I Quislings hønsegård.» v/ Svein Bugge.
Inngang kr. 50. Gratis for medlemmer.
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