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Indhold   

     Her kan alle foreninger, klubber og virksomheder på havnen  
komme til orde og videregive deres nyheder og historier.  
 
Kommunen har meldt ud, at de i fremtiden vil bruge avisen til, 
at komme med deres budskaber. 
 
Næste udgivelse er 1. august 2019 
Så tidsfrist for indkomne materiale skal vi have inden den 20. juli 
 
Grunden til havneavisen. 
Havneavisen er et ønske om, at vi kan nå hinanden.  
Mange af vores nyhedsbreve når ikke længere end til mailmodtageren. 
Ved at alle nu har mulighed for at skrive nyheder m.m. her i avisen er tanken, at 
det gør det mere relevant og nemmere at dele, så vi kan nå flere. 
 
Indhold:                                                                                                                                                                                                                                                             
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Roskilde Havneforum    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

www.roskildehavnefor.dk 

 
1. Samler oplysninger.  
2. Arbejder på at få nyhedsbreve til og fra      
    kommunen. 
    Det er dig som aktør på havnen, der kan være 
    med til at det bliver så fyldestgørende som  
    muligt, samt er med til at lave succesen og 
    herved gøre vores havn mere levende. 
3. Skiltning: Vi er ved at istandsætte skiltningen  
    på havnen. (de sorte) 
4. Vi er ved at planlægge sommerens aktiviteter  
      
    Vi har brug for dig.  
    Hvis aktivitetsniveauet skal forsætte. 
 
                    Vi løfter bedst i flok 

Roskilde Havneselskab   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.roskildehavn.dk 

 
Ny Bro Det blev vedtaget på en generalforsamling, 
at forlænge bro D i Øhavnen med 60 meter.  Det 
giver mulighed for, at vi kan nedlægge nogle af de 
smalleste pladser, som ikke længere passer til 
nutidens bådstørrelser.   
Resultatet bliver 15-16 nye pladser.   
Den står færdig nu. 
 
Nyt Havnekontor  Inden for de næste par måneder 
begynder nedrivningen af det udtjente 
havnekontor, og grunden gøres klar til at byde det 
nye smukke havnehus velkommen.    
Havnefogeden med personale flytter midlertidigt 
ind i Roskilde sejlklubbens lokaler beliggende 
Strandgade 12. 

Flydebroerne er søsat.   
De er ventet med 

længsel  
af nye andelshavere 

http://www.roskildehavneforum.dk/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-tF862q8H6gg/UO6h9zeMcjI/AAAAAAAADSI/R0awUmeSJEo/s1600/udsnit+1.jpg&imgrefurl=http://sorentimnordbo.blogspot.com/2007/05/maritime-dage.html&docid=IsiWXgpCPPqDLM&tbnid=C5gfnOBVn9ZqhM:&vet=1&w=1600&h=1247&bih=838&biw=2021&ved=0ahUKEwid8Y2mq43iAhWIqIsKHVsdBbAQMwhvKCMwIw&iact=c&ictx=1


Roskilde kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forespørgelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra kommunens 
hjemme side  

 
 
 
 

Igen i år har Roskilde Kommune udlejet stadepladser på 
torsdage til madboder og madvogne foran 
vandrerhjemmet i området op mod gruspladsen. Der har 
været stor interesse for at være med. Forvaltningen har på 
nuværende tidspunkt lavet aftaler med i alt 10 
stadeholdere,  der vil sælge alt fra pandekager til burger og 
indisk mad. Boderne starter op den 16. maj 2019 og sidste 
gang i 2019 er torsdag den 26. september 2019. Gaden 
mellem vandrerhjemmet og Snekken vil være lukket for 
gennemkørende trafik i det tidsrum boderne er sat op.  
Roskilde kommune ønsker alle en god sommer.    
 
Vi har herfra spurgt ind til – Planer for havnen.  Alt er lidt i 
bero, da vikingeskibsmuseet har fået ophævet sin fredning.  
Vi venter spændt på et udspil. Planer om aktivitetsgulv, 
havneknejpe, vinterbaderne m.m.  Her vil kommunen ikke 
udtale sig endnu. Vi har også spurgt om de kunne spærre af 
på én anden måde end bomme – svaret fra kommunen er 
lige nu nej.  
Vi har spurgt om madboderne kunne rykke længere op 
mod havnefronten, så de kommer tættere på Paradis og 
Snekken. – svaret er lige nu nej.   
 
Kommunen vil arbejde generelt for færre støjgener under 
hensyntagen til de lovgivningsmæssige, praktiske mulige og 
økonomiske rammer, og under hensyntagen at der politisk 
ønskes en levende by med mange arrangementer i 
Roskilde.  
Der er nye parkeringsregler på vej:   
MC’ere henvises til bestemte pladser på området.                                                                                    
Biler henvises til at parkere på “bananen” og om torsdagen 
på græsset ved Vikingeskibsmuseet. Mc’ere, biler og 
autocampere kan alternativt parkere på gruspladsen, hvor 
der står sejlbåde om vinteren. Hvis der ikke er flere pladser, 
kan du bruge de offentlige parkeringspladser fx. 
”Maglekilde” på Maglekildevej og og ”Gustav Wieds plads” 
på Byvolden.  Pas på hinanden og kør forsigtigt.   
Vis hensyn til naboerne ved ikke at støje unødvendigt. 



Roskilde Sejlklub   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rosejl.dk  

Ny formand:  Normann Sloth tiltrådte den 1. 
marts.  Alle herfra siger mange tak for godt arbejde 
til den ”gamle” formand Morten Rytter, der de 
sidste fem år, har været med til at føre sejlklubben 
frem til en meget dynamisk klub med en sund 
økonomi og omfattende aktivitetsniveau. 
Velkommen til Normann Sloth 
Sejlklubben har åbnet op for Havneselskabet  
som vi skal dele lokaler med, samt deres brugere 
og gæstesejlere, mens bygningen af det ny 
havnekontor står på. Velkommen til havnefogden 
Sven Hvid, der har fået midlertidig kontor her.   
 
Der er godt gang i Juniorafdelingen.  
Det glæder os, at der igen er stor tilgang til vores 
tilbud.   

Roklubben 

 
 
 
Formanden Ove Pedersen som har været 
formand for Roskilde Roklub i 14 år har takket af.  
  
Ny formand  er Bo Kaliszan   
  
Roklubben har fået ny hjemmeside januar 2019.  
Gå ind og tjek den ud.  
  
  
www.roskilderoklub.dk  

Normann Sloth  
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Vikingeskibsmuseet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et Egetræ der lever videre 
i kulturhistorie 

 
www.vikingeskibsmuset.dk 

 
 
 
 

Et stort egetræ ved bådeværftet Snart komme en 
meget stor egekævle på bådeværftet på 
museumsøen. 1,20 m i diameter/12,5 meter lang. 
En del skal bådebyggerne bruge til det videre 
byggeri af vikingeskibet på byggepladsen, en 
anden del skal lagres til byggeriet af andre skibe.  
Vi har købt kævlen af Vallø Stift, der alligevel 
skulle fælde træet på grund skader på barken.  
Træet stod i et område af skoven som Vallø kalder 
for ’museet’. Det betyder, at de kun fælder og 
sælger disse træer til særlige formål. Det kan være 
restaurering af en møller, bygninger eller til 
historisk skibsbygning, som her på 
vikingeskibsmuseet. Denne eg er en sand flådeeg, 
som nu bliver brugt til sit oprindelige formål; 
skibsbygning. 
 
 Oplevelseshavnen 

http://www.vikingeskibsmuset.dk/


Hver onsdage den 5/5  - den 28/8 kl. 19 – 21 Folkelig dans & musik 

 
 
 
 
 
 
  
 
Alle kan være med 

 
 
 
 

:Roskilde 
spillemandslaug 

www.lirumlarum.dk 
 

 
Der danses folkedans til et pragtfuldt stort 
spillemandsorkester.  Alle er velkomne, og der er fri 
entré. Det er ”Havnebanden” der spiller, og du kan 
spille med, hvis du har lyst. Se spilleprogrammet på 
www.spillefolk.dk – klik så på: Nodesamling – 
Repertoirelister – Nyeste repetoirelister Roskilde.  
 
Du kan også danse på det store trægulv, der om dagen 
bruges af Vikingemuseet.  Du behøver ikke at 
medbringe en partner, da der altid er nogen tilstede, 
der har lyst til at danse. Havnedansen er velbesøgt. En 
aften med godt sommervejr, kan der være omkring 
400 personer der danser, spiller, lytter og nyder stedet.   

Tirsdag den 14/5  Fisketur (mødetid 16:45) 

 
 
 
 

 
 Så skal der fanges 

Hornfisk 
 
 

 
 

Rolk/Roskilde 
sejlklub 

www.rosejl.dk 

Kom med ud og fang hornfisk på Roskilde Fjord  
med M/S Svanen  
Hornfiskene er på vej til Roskilde Fjord, og fiskene er 
aktive, så nu skal vi på fjorden. Roskilde og Omegns 
Lystfiskerklub ROLK er med på turen. Har du ikke 
fiskestang eller grej, har vi noget med, du kan låne. 
ROLK har en instruktør med, som kan vejlede og 
hjælpe dig. Vi fisker primært efter hornfisk, men der 
er også mulighed for andre fangster.  M/S Svanen har 
en fin kahyt, hvor der kan købes kaffe, øl og vand. Der 
er plads til 20 personer der fisker. 
Fisketuren er til en specialpris til Roskilde Sejlklub. 
Kun 185 kr. pr. person. Fisketuren varer 4 timer. 
OBS.: 20 pladser fordeles efter “Først til mølle-
princippet”. 
Læs mere og tilmeld dig via hjemmesiden 
 

http://spillefolk.dk/
http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php
http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php
http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php
http://spillefolk.dk/nodesamling/roskilde.php


Fredag den 17/5 kl. 14 – 15:30   Open Air 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Ishøy & Gospel 
Singers 

 
Roskilde havneforums 

bestyrelse & Sankt 
Jørgensbjerg  

menighedsråd 
 

 

En anderledes gudstjeneste 
I det store telt foran vandrehjemmet. Vil vi igen i år 
lave en anderledes gudstjeneste. Arrangementet 
laves som en hyldest til sommerens komme og en 
velsignelse af de udendørs aktiviteter der starter.  
Vi lægger vægt på, at her er der åbenhed, for at vi 
kan gøre gudstjenesten til en fælles aktivitet. 
Præsten Martin Ishøy fra Sankt Jørgensbjerg kirke er 
manden, der vil leverer dagens ord. 
Gospel Singers med ny korleder vil hjælpe os med at 
fylde teltet med sang, og de følger os hele vejen ved 
at lægge tonen an. Så vi alle kan give den max gas til 
salmerne. Vi glæder os til at se mange af jer. Kom og 
vær med til at gøre denne gudstjeneste til noget helt 
særligt. Her er det i orden at komme med input samt 
klap og dans. 
KOM OG GI DEN GAS 

Søndag den 19/5 kl. 11-15  Lystfiskeriets Dag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulighed for 
smagsprøver 

 
Roskilde og Omegns 
Lystfiskeklub ROLK 
Støttet af Roskilde 

havneforum 
www.rolk.dk 

 
Lystfiskeriets Dag på Roskilde Havn.   
 
 Programmet:  
1. Mette steger fiskefrikadeller.   
2. Alle kan låne en fiskestang og forsøge at fange en  
    hornfisk fra havnens moler.   
3. Vi trækker lod om en række fiskepræmier til  
     børnene.   
4. Vi ryger fisk og bager brød.   
5. Naturformidler Lisa Werneburg lærer os om 
    naturens planter ved Kællingehaven.   
6. Hall Thiman fremstiller de smukkeste træfugle.  
7. Loppemarked – ROLK medlemmer sælger deres  
    brugte fiskeudstyr.  

 



Lørdag den 25/5 kl. 09.15  Medlemstur med Dampskibet SS Skjelskør 

 
 
 
 
 

Et godt tilbud 
 
          

TILBUD:  
Tur for medlemmer af en forening der er med i 
Roskilde Havneforum. 
 
Sejltur med dampskibet Skjelskør fra  
Frederikssund til Roskilde.  
 
Transport med Jyttes bus fra P. pladsen "Bananen" 
ved Vikingeskibsmuseet. Afgang kl. 08.30 
  
Der plads til 50 personer i bussen. 
Turen med skib og bus koster nul kroner ;) 
  
Tilmelding via en mail til michael@blum-olesen.dk 
Medbring proviant til eget forbrug. 
 

Søndag den 26/5 kl. 11- 16  Vild med Vand 

 
 
 
 
 
 
 

Vi er vilde med vand 
   

Roskilde Havneforum 
 

 

 
Så er der ”Vild med Vand” 
 
Der bliver masser af aktiviteter, som vil vise hvad 
vores dejlige havn kan byde på. Vi laver en fest på 
strandpromenaden. 
 
Har du noget du vil byde ind med – kom nu  
Skriv til: formanden@roskildehavneforum.dk   
 
Som havnemenneske - Kom og vær med.  
For dig der vil have en vand-oplevelde kom og deltag. 
Vi er vilde med vand og det kan du også blive.  
 
Programmet er under uddybning  
Se mere på www.roskildehavneforum.dk 
 

mailto:michael@blum-olesen.dk
mailto:michael@blum-olesen.dk
mailto:michael@blum-olesen.dk
http://www.roskildehavneforum.dk/


Lørdag den 25/5  Dampskibet SS Skjelskør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dampskib S/S Skjelskør  

 
Det 103 årige dampskib S/S Skjelskør anløber 
Roskilde 
  
 
Tursejlads med passagerer.  
Turen går fra Vikingehavnen og rundt om Ringøen 
og retur til Vikingehavnen.  
Billetpriser lørdag - købes ved ombordstigning: 
Børn under 4 år Gratis 
Børn fra 4 til 12 år 40 kr. 
Pensionister 40 kr. 
Voksne 60 kr. 
Familiebillet 2v+2b 150 kr. 
Forbehold for ændringer i tidsplan. 

afgang        ankomst  
kl. 13:00   kl. 14:15  
kl. 14:30   kl. 15:45 
kl. 16:00   kl. 17:15 

Lørdag d. 8/6  Caribisk Aften kl. 21 – 24 Åbent arrangement 

 
 
 
 
 
 

Live salsaband Salsa 
Son 

Havnen vil syde af 
Caribisk stemning 

 
Roskilde 

havneforums &  
Salsa Latina   

www.salsalatina.dk       

 

 
Et fantastisk åbent Salsa arrangement  
Der holdes en gang om året. Hvor havnen syder af 
Caribisk stemning & danseglade mennesker.   
Kulisserne er helt fantastiske.  
Du vil blive forført af musik & folk.                                                            
Så sæt et kryds i kalenderen og kom dans med os.     
 
19:30 – 21 Kun adgang med spisebillet                                                         
21:00 – 24 Salsa Son liveband – fri entre  
21:00 - 24:00 Fri entre 
DJ og masser af dans 

Køb madbilletter på:  www.salsalatina.dk     
 
Husk! Salsa Latina er vilde med at danse 
                                                          - også med dig 



Onsdag den 12/6 kl. 14 – 17  75 års jubilæum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.roskildestrandjagt.dk 

Strandjægernes 75 års jubilæum 
Reception - alle er velkommen. 
Der vil  være sandwich, snacks og noget vådt til 
ganen.        
 
Adressen er Strandgade 16, 4000 Roskilde.  
Der er meget begrænset parkering ved klubhuset.  
 
Så hold ved havnens parkering og følg 
strandpromenaden venstre rundt.  
Vi håber og se jer alle, til denne festlige dag i hyldest 
til vores aldrende forening. 
 
Mvh. bestyrelsen i  
Roskilde Strandjagtforening  & medlemmer.” 
 



Tor. 13/6, fre. 14/6, lør. 15/6, søn. 16/6   Jazzdays 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
Danmarks hyggeligste jazzfestival  
  
Vi skal opleve et overflødighedshorn af vellyd: 
Lækker feinschmecker-jazz, en ”konverteret” 
grandprix-vinder, Danmarks dygtigste 
jazzsangerinder, blues og funk.  
  
STORT ELVIS SHOW MED EUROPAS BEDSTE ELVIS-
IMITATOR!  
  
Vi slutter festen søndag kl. 20 med et brag af et Elvis 
show! Du kan godt begynde at glæde dig til et af de 
helt store nye shows ”Elvis Special – The Concert” 
med Europas bedste Elvis imitator og 5 gange 
prisvinder Mike Colin Andersen. Han optræder med 
et  20 mand stort bigband under ledelse af Peder 
Kragerup samt 2 lækre korpiger.  
  
Hank op i familien og vennerne og besøg Danmarks 
hyggeligste jazzfestival på Roskilde Havn.  
  
Se hele programmet på www.roskildejazzdays.dk.  
  
I jazzteltet serverer vi øl, vin, friskbrygget kaffe, 
saftige sandwichs, lækre jazzplatter.  
  
   
Der er fri entré i teltet takket vores sponsorer,  
så der er absolut ingen grund til at blive hjemme i 
sofaen, når man kan få så mange musikoplevelser 
ganske gratis! 
 
 
 



En fra havnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ole "Peace" Refsgaard. En af havnens helte ;) 
 
En hyggelig omgængelig "Sailor" fra det Østjyske, med hjemhavn i Århus 
fiskerihavn.  Ole har altid haft lyst til noget med både, og i 1984 købte han sin 
nuværende båd en ketchrigget Fischer 37.  Båden fik navnet "Peace" og man 
kunne her tilføje Love and Harmony, men der var ikke plads på agterspejlet ;)  
Han bliv så glad for skibet at efter første overnatning på køjen om læ, blev 
Ole bare boende. 
Siden har Ole sejlet ca. 45.000 sømil!  I de første år var det med unge 
mennesker, der endnu ikke havde fundet en kompaskurs eller et pejlepunkt i 
livet.  Som Ole siger: Det skal have en mening med at sejle. (Jeg vil mene at 
dem er der mange af ;) Oles nære familie inkl. børnebørn flyttede til Roskilde. 
Ole sejlede efter og skiftede havnepladsen i Århus ud med en på bro A i 
Roskilde havn for ca. 3 år siden.  Ole er pt. 76 år og uddannet inden for 
snedkerfaget, og har arbejdet med træ i alle tænkelige former.  
Ole har et mantra "Learn to be loving". 
 
Ole er altid den hjælpsomme mand på broen, der gerne give en hånd, med 
tovværket, reparation af nabobådene eller bare et godt råd.  
 
Man kan også finde Ole på Sejlklubbens dommerbåd under de til tider 
dramatiske onsdagskapsejladser. 
 
 Tak til Ole Peace fra nabobåden Otto Brutalis med Michael Olesen om bord 
 



Rygter der taler sandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Havhingsten på land igen 

 
 
Rygterne løber hurtigere end et langskib kan sejle. Hvad er der sket med 
Havhingsten? Skibet sprang læk på årets første sejlads. Det er frustrerende for 
bådebyggerne på værftet, der har rigeligt at se til, og for Havhingstens frivillige 
laugsmedlemmer, der lige har sat skibet i vandet og brugt en masse timer på at 
blive klar til årets sejladser. Men lækagen i skibet lærer os noget om, hvordan 
langskibene i vikingetiden blev konstrueret og håndteret.  
Det er det, vi kalder for eksperimentalarkæologi.  
Byggeriet, sejladserne og håndteringen af skibet giver os en masse 
udfordringer og stiller os en masse spørgsmål, og det er undervejs i forsøget på 
at finde løsninger på disse problemstillinger, at vi bliver klogere og mere skarpe 
på, i sidste ende – vikingerne og deres skibe.  
Nu skal skibet på land, og bådebyggerne vil reparere det henover de næste 
uger. Derefter skal det igen ud at sejle. 
 
Oplysning fra : Søren Nielsen -  Chef for Maritime håndværk og rekonstruktion 
 
 



Plads til flere -  Næste avis 

 
 
Dette er vores først udgave af Havneavisen. 
 
Sidder der en og tænker. Ja det det ser lidt amatør artigt ud.  
Så  kan vi kun sige det er vi også.    
 
Det betyde jo, at vi selvfølge rigtig gerne tager imod,  
hvis der side en med kompetencerne til at gøre det bedre. 
 
Næste udgivelse  1. august. Materiale skal være hos os inden den 20. juli 
 
Så  tænk allerede nu hvad I vil have med.   
Nyheder fra de forskellige klubber, foreninger, kommunen 
Hver har som udgangspunkt ¼ side.  
Har man meget på hjerte er der mulighed for udvidelse 
 
En god historie fra havnelivet 
Et interviewe 
Et godt billede 
En god havne vittighed 
Alt er velkommen 
 
 
                                                                   Vi ønsker alle en god sommer     
 
 
 
          
 
     
 
 
                            Redaktør: Iben Blum & Pia Kloster   
 
 
 
 
 
 



Hvem er vi? 

Roskilde Havneforums Bestyrelsen:  
Formand: Iben Blum – Salsa Latina 
Næstforand: Knud Kristiansen – Havnebanden 
Kasserer: Michael S. Olesen - Roskilde Havneselskab 
Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Werk - Roklubben 
Pia Kloster - Roskilde Jazz Days  
Søren Nielsen - Vikingeskibsmuseet  
Jes Hovgaard - Roskilde Sejlklub  
Ekstra 
W. Rohland Larsen- Marineforeningen  
Ebbe Overgård 

Tak til - Roskilde kultur 


