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” Rougsø – en kommune i Danmark”
Vær med til at skrive Rougsø Kommunes historie.
Nogenlunde sådan lød overskriften, da Rougsø Lokalhistorisk Forening - Egnsarkiv og Museum i
februar 2017 inviterede til en studiekreds med det formål, at være med til at afdække Rougsø
kommunes historie. Ikke kun den politiske historie, men også fortællinger om livet i en mindre
landkommune i en periode med mange forandringer: energikrise, indtræden i EF,
strukturændringer i landbruget, centralisering m.m.
Rougsø Lokalhistorisk Forening synes, det er en vigtig opgave at få indsamlet og nedskrevet
historien, så den kan blive husket for eftertiden.
Processen med at beskrive Rougsø kommune er kommet rigtig godt i gang.
 En lang række centrale personer/ressourcepersoner har været i gang med at skrive om
”deres område”.
 De har beskrevet emner inden for: - erhvervsliv, institutioner, socialpolitik, infrastruktur, livet
på landet og i byen, kulturliv, kommunalbestyrelsen m.m.
 Målet er at lave en bog, som gerne skal være interessant for mange. Derfor: 50% tekst,
40% billeder og 10% anekdoter - og for at få ensartethed skal bogen ”redigeres” af en hyret
forfatter.
 Bogen: Ca. 160 sider, 1000 eksemplarer, kvalitetspapir samt billeder af høj kvalitet.
 Der er allerede kommet meget stof ind, ja, meget mere end der er plads til i bogen. Alt
modtaget stof bliver dog registreret og skal være tilgængeligt på Egnsarkivet i Vivild. Også
selvom det ikke kommer med i bogen.
Vi er i fuld gang med at skaffe finansiering af bogprojektet, som vi forventer løber op i ca. kr.
200.000. Vi søger midler hos forskellige fonde, men for at vi kan få enderne til at nå sammen, har
vi brug for lokal sponsorstøtte. Vi har derfor kontaktet en række lokale virksomheder, foreninger
m.fl. og anmodet om et støttebeløb på kr. 1.000 fra hver. En oversigt over bidragsyderne (2 linjer til
hver inkl. evt. logo) vil blive indføjet på en side med en fremtrædende plads i bogen sammen med
en tak for støtten.
Vi håber, I/du vil give tilsagn om at støtte projektet og vil som opfølgning tillade os at aflægge
jer/dig et besøg i løbet af nogle dage.
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