2. december 2017
Kære REO medlem!
Nogle gange må man spørge sig, om atomkraftsagen nogensinde vil fange an i offentligheden? – om den
nogensinde bliver en vindersag? Gang på gang er man blevet skuffet desangående – gang på gang har det
vist sig, at de gode argumenter ikke bider på, og at mod dumhed kæmper selv guderne forgæves.
Men som den romerske digter Vergil skrev: ”utrætteligt arbejde overvinder alt” (Labor omnia vincit
improbus). REO har arbejdet på dette i over 40 år, og den mur af uvidenhed og ligegyldighed, som har
virket uigennemtrængelig så længe, vil ikke stå til evig tid. Atomkraftsagen vil bestå, og muren vil falde. REO
fortsætter det utrættelige arbejde, og i dette forår har vi lagt i kakkelovnen til et gennembrud i at få
atomkraftsagen ud til mange flere mennesker. Men vi har brug for din hjælp til at få budskabet udover
stepperne. Meld dig til at hjælpe – det kan man gøre på mange måder. Vi har f.eks. netop fået 1.000 stk.
REO-postkort trykt (vedhæftet), der bygger videre på vores kampagne. Ideen er, at vi får folk til at skrive
navn og adresse på en ven, som de gerne vil sende en hilsen til. Så sørger vi for at sætte frimærke på og
lægge i postkassen. Jeg vedhæfter en opfordring fra Rebecca til at melde dig hos hende til at deltage i
kampagnen.
Vor bestyrelse er i et vist omfang ved at undergå et generationsskifte. Erhvervsmand Ib Yde har meddelt at
han ikke ønsker at genopstille, og at han gerne vil vige pladsen for Jakobs Thorsbro – der har været
formand for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Hvis nogen skulle kunne løfte arven fra Ib Ydes
kæmpe indsats, er det Jakob, – begge er mænd der forstår at få tingene gjort. Der er faktisk plads i
bestyrelsen til endnu et nyt medlem, idet vor mangeårige prominente atomkraftforkæmper, pensionerede
Generalløjtnant Kjeld Hillingsø, heller ikke ønsker at genopstille. Så sig til så snart som muligt, hvis du er
interesseret i at stille op til at arbejde med i bestyrelsen, og meld dig også meget gerne, hvis du har
spørgsmål hertil. Vores møder er informative og spændende, der er kort vej fra tanke til handling, og du
kommer godt med i alt det, der rør sig i Danmark og udlandet mht. atomkraft og energiforsyning. Her er et
billede fra vores frokost efter mødet – hyggeligt samvær og snak, man bliver klogere af.

Fra venstre: Aleksander Mekni, Rebecca Lohfert Boas, Simone Basse, Morten Høeg, Poul Hansen, Thomas Grønlund
Nielsen, Holger Skjerning og Ib Yde. (Kian Konteh tog dette foto)

I oktober 2017 arrangerede REO en tur til England for at besøge Dungeness atomkraftværk. 14 personer
deltog i turen, de fleste ret unge. Besøget var unikt, fordi vi fik lov til at stå helt inde i reaktorhallen (bag en
glasrude) og se ned på toppen af reaktoren. Når man står der og ikke kan høre en lyd fra reaktoren, er det
en fascinerende tanke, at der hvert sekund bliver kløvet milliarder af billioner af uranatomer dernede og
frigjort ligeså megen energi som 3.000 Lamborghinier, der får speederen trykket i bund. Jeg vedhæfter også
vor konsulent og æresmedlem, Bertel Lohmanns rapport, der går mere i dybden med denne fantastiske tur.
Den slags skal vi have mere af i REO. Meld gerne ind, hvis du har ideer hertil.
Foråret 2018 kommer til at være tætpakket med spændende begivenheder for atomkraftentusiaster. REO
lancerer en foredragsrække med et foredrag hver måned fra januar til juni ved DTU i Lyngby - særskilt
program følger snarest. En ny atomkraftfilm ”The new Fire” om unge der brænder for 4.generations
atomreaktorer, får premiere. Til vores generalforsamling, lørdag 10.marts, kommer den prominente
miljøforkæmper Michael Shellenberger (kendt fra filmen ”Pandoras Promise” som blev vist i DR2
Temalørdag i april 2016) hele vejen fra Californien for at fortælle os om, hvorfor han skiftede mening mht.
atomkraft. I al ubeskedenhed vil jeg også lige nævne, at min 2. bog om atomkraft udkommer – ”Den grønne
Atomkraft - et opgør med farveblinde miljøforkæmpere”.

Men det vigtigste er, at mange flere folk i Danmark kommer til at tale om atomkraft, – at vi får genoplivet
debatten. Jeg håber, at du som nytårs-forsæt vil have, at du også skal bidrage hertil. Følg med i, hvad der
sker, kom til foredrag og bliv klogere, tal om det til selskaber og i din omgangskreds, del postkort og pjecer
ud – bekend kulør! Vi atomkraftforkæmpere kan være stolte over, at vi aldrig giver op med at støtte en god
sag, selvom den længe har været meget kontroversiel. Utrætteligt arbejde overvinder alt!
Glædelig Jul og Godt nytår 2018!
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