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Hvornår

Hvad

Hvor

08. februar kl. 12-14

Roskilde Vikinge Vinterbadere
fejrer 20 års jubilæum

Udenfor kursuscentrets
værksted

8-23. februar kl. 10-17

Vinterferie på

Vikingeskibsmuseet

27. februar kl. 19:30

Foredrag: Ud og hjem igen

Vikingeskibsmuseet

29. februar kl. 9

Kom i gang med at løbe

Trappen ved museumsøen

17. marts kl. 19-21

Mød naturen - lær at fiske

ROLK’s klubhus

24. marts kl. 18:30

Generalforsamling

Roskilde Sejlklub

26. marts kl. 19:30

Foredrag: Ud og hjem igen

Vikingeskibsmuseet

02. april kl. 19-21

Mød naturen - lær at fiske

ROLK’s klubhus

19. april kl. 11-16

Åbent hus

Roskilde Roklub

25-26. april

Introduktionsweekend

Roskilde Riklub

26. april kl. 19-21

Mød naturen - lær at fiske

ROLK’s klubhus

10. maj kl. 19-21

Mød naturen - lær at fiske

ROLK’s klubhus

16-17. maj

Introduktionsweekend

Roskilde Roklub

13. juni kl. 18

Caribisk Aften

18. juni kl. 19-21

Mød naturen - lær at fiske

18-21. juni

Roskilde Jazz Days

8-9. august

Introduktionsweekend
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Bestyrelsen

Roskilde Havne Avis marts 2020
Roskilde Motion

KOM I GANG MED AT LØBE
Vil du også med ud og løbe / gå langs fjorden til sommer?
Motion skal være rart – vi hjælper dig godt fra start!
Roskilde Motion tilbyder begyndertræning, hvor du i
løbet af 12 uger bliver i stand til at løbe/gå 5 km.
Vi motionerer tre gange om ugen
mandag og onsdag kl. 18, lørdag kl. 9
– og øger stille og roligt distancen.
Vi har også et Walk & Talk hold

Formand			

Iben Blum, Salsa Latina

Næstformand 			

Knud Kristiansen, Havnebanden

Vi starter på trappen ved Museumsøen på Roskilde Havn.
Begyndertræning starter lørdag d. 29. februar 2020 kl. 9.
Når forløbet slutter 23. maj, er der plads til dig på et
af klubbens etableret hold, som har et tempo, der passer dig.
Tilmelding og mere information på hjemmesiden
roskildemotion.dk senest 22. februar

Bestyrelsesmedlem/kasserer Michael S. Olesen, Roskilde Havneselskab
Bestyrelsesmedlem		

Ulla Werk, Roskilde Roklub

Bestyrelsesmedlem		

Jes Hovgaard, Roskilde Sejlklub

Bestyrelsesmedlem		

Søren Nielsen, Vikingeskibsmuseet

Bestyrelsesmedlem 		

Pia Kloster, Roskilde Jazz days

Suppleant 			

Ebbe Overgaard

Suppleant 			

W. Roland Hansen, Marineforeningen

fordi det er sjovere at løbe sammen
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Roskilde Havne Avis marts 2020
Roskilde Fritidsfisker Forening om byggeriet på vindeboder

Her i vinterens hjerte ligger fisk- ken miljøet, jollepladserne, kluberiet næsten stille. Jollerne er på husene, eller stejlpladserne.
land, og garn og redskaber bliver
eftergået og klargjort til sæsonen. Byggeriet vil ifølge planen blive
bygget meget tæt på den kommuMange hyggelige timer på fjorden nale havnemole, og et stort ønske
er skiftet ud med indendørs sysler herfra er, at molen vil blive renovog hyggeligt samvær i klubhuset.
eret inden foråret og før byggeriets
opstart, da molen er i meget dårlig
Der bliver delt erfaringer og talt om stand.
løst og fast.
Hermed ønskes alle havnens bruEt af de store emner lige for tiden gere et rigtig godt forår.
er det nye byggeri, som skal opføres
på Vindeboder nord for klubhuset. Venlig hilsen
Roskilde Fritidsfisker Forening
Vi er meget skeptiske og forstår ikke
helt behovet for endnu et spisested
på havnen.
Hvis byggeriet bliver i to etager
frygter vi for, at det vil skæmme
udsigten mod fjorden væsentligt.
Foreløbig er jollerne flyttet op på
bananen for at give plads til skurby
mm. i forbindelse med nybyggeriet.
Vi håber ikke, at byggeriet vil få
yderligere konsekvenser for hver–
Vi er vilde med vand
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ROLK-kursus: Lær at fiske

Mød naturen - lær at fiske
Mød naturen - lær at fiske
”Mød naturen – lær at fiske” er et visningslokale, mens det tredje er
kursus for dem, der gerne vil be– ude på en græsmark, hvor der er
til at
kaste
med enat fiskestang.
gynde
fiske,–og
alle. forplads
”Mødat
naturen
lærkurset
at fiske”er
erfor
et kursus
dem, der
gerne
vil begynde
fiske, og
kurset
er
for
alle.
Det kan være børn/unge, som
Det kan være børn/unge, som måske har prøvet at fiske et par gange og nu gerne vil
måske
har prøvet at fiske et par Endelig sluttes der af med 2 modlære lidt mere om det at fiske. Det kan være voksne/ældre, som aldrig har fisket,
uler,
praktisk
gange
lære
lidt mere
eller og
hvornu
detgerne
bare ervilrigtig
mange
år siden, de
harhvor
fisket,vi
ogprøver
som gerne
vil lære fiskeri,
fiskemetoder,
mv. Endelig
kan det være
som krydres
medden
enenlige
naturvejleder,
omnoget
det om
at nutidens
fiske. Det
kan væregrej,
vokforælder, hvis
barnaldrig
gerne vilhar
ud atfisket,
fiske, mender
hvorkan
forælderen
baretur
ikkepå
ved,
guide en
”rov”.
sne/ældre,
som
hvordan det kan gribes an.
eller hvor det bare er rigtig mange
Der foregår
er et deltagergebyr
på 125 kr.
år Kurset
siden,
de har
oghvor
som
er bygget
op i 5fisket,
moduler,
de 2 første
som foredrag/undervisning
i et undervisningslokale,
mensnutidens
det tredje er ude
på en græsmark,
hvor derunder
er plads12 år
pr. deltager.
Deltagere
gerne
vil lære noget om
til
at
kaste
med
en
fiskestang.
Endelig
sluttes
der
af
med
2
moduler,
hvor
vi
fiskemetoder, grej, mv. Endelig kan kun ifølge med en voksen.prøver
praktisk fiskeri, som krydres med en naturvejleder, der kan guide en tur på ”rov”.
detDer
være
enlige forælder,
er et den
deltagergebyr
på 125 kr. pr.hvis
deltager. Deltagere under 12 år kun ifølge med
barn
gerne vil ud at fiske, men hvor Du kan læse mere her.
en voksen.
forælderen bare ikke ved, hvordan Datoer: 17/3, 2/4, 26/4, 10/5, 13/6.
kangribes
læse oman.
hele kurset her:
detDukan
Tilmelding her.
Datoer: 17/3 - 2/4 - 26/4 -10/5 -13/6.
Kurset
er
bygget
op
i
5
modulKursusleder: Bent Lund Hansen - ROLK
er, hvor de 2 første foregår som Kursusleder: Bent Lund Hansen,
ROLK.
Tilmelding og køb af deltagergebyr her:
foredrag/undervisning
i et underVi er vilde med vand
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Roskilde Havne Avis marts 2020
Roskilde Oplevelseshavn - Ny forening

Ved stiftende generalforsamling
12. december 2019 blev der stiftet
en ny forening: Foreningen Roskilde Oplevelseshavn.

Pia har været underviser/naturvej–
leder og UV-koordinator for skole–
tjenesten i ROH igennem 6 år og
glæder sig til de nye muligheder
og udvikling, der nu kan skabes på
Foreningens formål er at fortsætte havnen.
det store arbejde med at udbre- Du kan kontakte formanden, hvis
de kendskabet til fjorden, naturen du eller din organisation, firma,
og miljøet i Roskilde Fjord, som eller forening har lyst til at blive
mange tusinde mennesker hvert år medlem.
kan opleve på havnen.
Mail: ranganpia@gmail.com
Medlemspriser:
Tlf. 28 60 30 80
www.roskildeoplevelseshavn.dk
• Foreninger/institutioner/virk- Link til foreningens vedtægter.
somheder: 200 kr/år
• Alm medlem privat: 100 kr/år
• Passivt støttemedlem: 50 kr/år
Den nye formand for Roskilde
Oplevelseshavn (ROH) er Pia Amaia
Rangan, som er et meget kendt ansigt på havnen.
Vi er vilde med vand
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Ny uddannelse i sejlads, kystkultur og friluftsliv

Vikingeskibsmuseet udbyder ny uddannelse i
sejlads, kystkultur og friluftsliv
Vikingeskibsmuseet skal være værter for et uddannelsesforløb, der
har til formål at give lærere, pædagoger, museumsfolk mv. redskaber
til at arbejde med sejlads, friluftsliv
og levende kystkulturformidling.

Dog er der det særlige ved fartøjer
med dimensionstal over 20, at man
som supplement til uddannelsesrækken også skal tage de teoretiske
kurser “Yachtskipper eksamen af
tredje grad”, SRC-kurset og sundhedsbevis for søfarende og fiskere,
Uddannelsen afholdes fra april til da disse ikke indgår i forløbet.
september og består af fire kurser á 3-6 dages varighed. Kurserne Vikingeskibsmuseet har udviklet
foregår hovedsageligt på Vikinge– kursusforløbet i samarbejde med
skibsmuseet i Roskilde, og der vil Kystliv Holbæk, Maritim Linje på
indgå både sejlads i traditionelle FGU Roskilde og Vends Motorikklinkbyggede både og overnatning og Naturskole og Københavns Unii telt.
versitet, og projektet er støttet af
NORDEA-fonden.
Består man hele forløbet bliver
man både bådfører, instruktør og Læs mere om uddannelsen her.
vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv,
og man får kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv
på højskoler, efterskoler, museer,
pædagogiske institutioner m.v.
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Spændende foredrag på Vikingeskibsmuseet
Foreningen Vikingeskibsmuseets
Venner har igen i år sammensat
et spændende foredragsprogram,
som i foråret byder på to foredrag med fokus på vikingernes i så
fjerne egne som Normandiet og på
Færøerne.
Torsdag den 27. februar kl. 19.30:
Ud og hjem igen
Om vikingernes togter i vesten og
Normandiet ved Mads Ravn, forsk–
nings- og samlingschef, Ph.d. Vej–
le Museerne.
Dette foredrag falder i to dele. For
det første vil det berette om nogle af vikingernes togter i vesten,
herunder Normandiet. Hvilken betydning havde bl.a. Olav Haraldsson og hertug Rollo? For det andet
vil foredraget komme ind på, hvad
disse togter fik af betydning. Hvorfor opstod disse togter netop da?
En hypotese er, om der i denne
periode var indre forhold i Skandinavien, der netop faldt sammen
i denne periode med de mange
togter.

Torsdag den 26. marts kl. 19.30:
Hvem kom først?
Betragtninger over Færøernes tidlige historie ved Steffen Stummann
Hansen, tidl. landsantikvar og direktør for Føroya Fornminnissavn.
Traditionelt set har den såkaldte
Færinge-Saga med dens fokusering på forbindelsen til Norge været
betragtet som den grundlæggende
kilde til forståelsen af Færøernes
tidligste historie. Der har dog
længe været stærke indicier for, at
billedet er mere kompliceret. De
seneste årtiers arkæologiske udgravninger og nye 14C-dateringer
har i stigende grad bekræftet, at
der er behov for en revurdering af
Færøernes ældste historie. Hvem
kom først: Skandinaver i Vikingetiden – eller? Dette spørgsmål diskuteres i foredraget.
Foredragene finder sted i Vikingeskibshallen på Vikingeskibs–
museet og er gratis for medlemmer
af foreningen Vikingeskibsmuseets
Venner med 1 ledsager.
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Spændende foredrag på Vikingeskibsmuseet
Billetter koster 50,00 kr. for
ikke-medlemmer.

Foreningen afholder også årligt
fem til seks foredrag og støtter
ydermere museet gennem medBilletter sælges ved indgangen, lemmers frivillige arbejde.
dørene åbnes kl. 19.00.
Venneforeningen blev etableret i
Bliv ven med Vikingeskibsmuseet 1990 og tæller omkring 600 medog gå på Vikingeskibsmuseet lige lemmer.
så tit, du har lyst!
Foreningen er rundet af et ønske
Som medlem af Venneforeningen om at bakke Vikingeskibsmuseet
får du:
op i den formidling og forskning af
nordisk skibs- og bådebygningkul• Fri adgang til foreningens fem tur og marinearkæologi, som mutil seks årlige foredrag inkl. en seet er sat i verden for at udøve.
ledsager
• Medlemsrabat på 15% ved de Læs mere om Venneforeningen og
fleste af museumsbutikkens meld dig ind her.
varer samt 30% på museets
egne bogudgivelser over 100
kr.

Som medlem af Venneforeningen
støtter du Vikingeskibsmuseets arbejde gennem en årlig økonomisk
donation.
Hvert år donerer foreningen omkring en tredjedel af medlemsbetalingen til specifikke projekter
på museet.
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Roskilde Havne Avis marts 2020
Vinterferie på Vikingeskibsmuseet

Vinterferie 2020 - Skibet er ladet med ...?
I vinterferien kan du følge ruten
på kortet, bruge opdagelsessættet
og i fællesskab løse spændende og
sjove opgaver undervejs.
Tag med på en rejse ind i vikingernes verden og bliv klogere på
vikingerne og deres lange togter.
I vinterferien kan børn og voksne
drage ud på en anderledes opda–
gelsesrejse, der fører rundt i alle
kroge af Vikingeskibsmuseets udstillinger.
Vi holder også åbent i 'Vikingernes
vinterværksteder', og hele familien
kan komme med på en spændende
og inddragende familierundvisning,
hvor vores engagerede guider
fortæller om vikingernes togter til
fremmede kyster.
Praktisk info:
Åbningstider i vinterferien (8. – 23.
februar): Kl. 10.00 - 17.00.

Åbningstider i vinterferien i værkstederne og for aktiviteterne: Kl.
10.30 – 16.30.
Aktiviteterne er tilrettelagt for fami–
lier med børn i alderen 6-14 år og
foregår indendørs i Vikingeskibs–
hallen.
Opdagelsessættet koster 25,00 kr.
og udløser en flot præmie, når opgaverne er løst.
Værkstedsaktiviteterne har forskellige priser, der varierer alt efter materialeomkostningerne.
Rundvisninger på dansk
og engelsk
Familierundvisning på dansk:
Kl. 12-12.30
Rundvisning på engelsk:
K. 15.00-15.30
Entre
Børn/unge under 18 år har gratis
adgang. Første voksen 150 kr., efter–
følgende voksne 140 kr.
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Foredrag i Roskilde Sejlklub: Fra Roskilde til Caribien - tur/retur

Side 19

Roskilde Sejlklub: Hvad laver medlemmerne?
Hvad laver medlemmerne af Roskilde Sejlklub hen over vinteren ?

1905

Roskilde Sejlklub

R S

55°39,193N 12°04,422�
Kom og hør Jens Christiansen fortælle og vise billeder m.m.

Fra Roskilde til Caribien tur - retur
Jens Christiansen og hans familie er netop kommet hjem efter et års eventyrlig sejlads på
oceanerne. Kom og hør ham fortælle om turen, som gik over Biscayen, ned til Afrika og
over Atlanten. Og hele vejen hjem igen til Roskilde. Der vil være masser af gode tips, hvis
du selv drømmer om langfart.

Tirsdag d. 25 / 2 - kl. 19:00 2020

Jens Christiansen viser billeder, fortæller og giver tips til langfart

Roskilde Havne Avis marts 2020

Leontina - First 47.7

Virtual Regatta sejlads
F.eks. mødes en gruppe unge
vintersejlere en dejlig vinter i
solskinsvejr på fjorden. Bagefter samling med frokost og eftermiddagsmatch i virtual regatta
- et computerspil, hvor man styrer
hver sin båd fra egen laptop, mobil
eller tablet og med det store fælles
overblik på storskærmen.

Jeg er sikker på at vi snart vil se unge
udfordre de ældre og give dem lidt
kamp til stregen eller måske mere
sandsynligt - vinde over dem!
Vintertræning
Vi træner sammen indendørs med
nye fitness redskaber.
Systue
Vi reparerer sejl , tovværk mm.

Stemningen var super hyggelig;
deltagerne havde det sjovt med
at vinde over hinanden, sidde og
råbe plads ved mærket, luffe og alt
muligt andet.
Det er nemt at deltage og ALLE kan
være med - unge som gamle.

Roskilde Caribien tur - retur

Aftenen er et åbent arrangement for både medlemmer og venner af sejlklubben.
Vi byder på kaffe og lidt sødt.
Tilmelding via event på www.rosejl.dk

Tilmelding via www.rosejl.dk
Vi er vilde med vand
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Livet på havnen - rytmer og dans
Livets gang på en havn er fyldt
med med lyde, stemmer og rytmer.
Døgnet rundt vil der være lyde,
omend om natten måske kun lyde
fra bølgeskulp, knirkende tovværk
og fuglenes vingeslag.

åbnes på Tratatoriet, lufte ud og
lufte ind, svag duft af kaffe. Roernes stærke skuldre bærer scullere
af forskellige dimensioner, snart
høres deres rytmiske åretag, som
forsvinder i diset på fjorden.

Roskilde Havn er ingen undtagelse.

Mennesker mødes, følges ad,
skilles på deres vandretur, af og
til sammen med menneskets bedste. Turister i grupper siver forbi
værkstederne, mange sprog høres,
mange rytmer høres. Andre sprog
som ej forstås, men rytmer kan
genkendes. Cafeteriet på værsteds–
pladsen åbner, og alt efter vejr og
vind søger folk ind eller ud. Havnefolket og Havneforums bestyrelse,
der er i aktivitet, kan man også altid
møde på vejen gennem dette dej–
lige område.

Morgenrytmerne ved solopgang
kan være anslaget fra en motions–
løbers sko, opstart af en bådmotor,
der først hoster lidt og siden lejres i
en fin takt; rytme i fin samtale mellem to venner, der er på arbejdet.

Lyset vinder frem, vinden tager
til en anelse, museumsøen vinder fuld figur, Vikingeskibsmuseet
troner med fast udsyn mod nord.
Blafrende flag smælder blidt, biler
parkeres og folk indtager havnen
efterhånden som dagen skrider Tøf, tøf, den lille jolle med påhængs–
frem.
motor søger udad i håb om fangst
og godt vejr. Man kan også skimte
Flere og flere mennesker dukker op. et enkelt sejl, som står flot mod
Vandrerhjemmet fyldes og tømmes den gråblå himmel. Et pift vækker
af mennesker på vej. Håndvær– en kammerat på cykel og får ham til
kere banker og slår, og fortidens at hilse på en ven på en båd.
sejlkundskab tager form. Dørene

Roskilde Havne Avis marts 2020

Side 21

Livet på havnen - rytmer og dans
Bølgeskvulp, tidevand og fjordliv
kultiveret i havneformat som overgang fra lands og til vands som en
utvetydig symbolik på menneskets
dybe bånd og relationer og samarbejde med vand og alt, hvad det
kan medbringe.
Musik og havn hænger sammen
som cykler og Nefa-lygter. Foråret
nærmer sig. Primo juni er det atter
Caribisk aften, der byder sommeren velkommen med insisterende
livemusik for alle efter spisningen.
Jazz Days fortsætter denne rytme
og giver unik mulighed for aftenog weekend slendretur krydret med
dygtige musikeres indslag.

nær og fjern, tango følger trop om
torsdagen.
Rytmen af sommer rammer dér sit
højdepunkt, når hundredevis af mennesker bevæger sig til de varme 8
takter, sved, smukke figurer og ge–
nerte smil i mørkets frembrud.
Kom og og vær med, kom og oplev
rytmerne på havnen.
Os fra dansen takker kommunen, som støtter økonomisk, Vikingeskibsmuseet, der støtter op
og lægger gulv til. Roskilde Havneforums bestyrelse, som lægger
mange kræfter i livet på havnen.

Dans på havnen starte. Folkedan- Til alle jer, der kommer og deltager:
serne lægger ud efterfulgt af line- UDEN JER - INGEN FEST!
dans.
Vi sender varme dansehilsner til
Ultimo juli måned og hele august alle.
træder Salsalatina ind på scenen
med standard latin og salsa. Hver
fredag med undervisning, folk fra

Vi er vilde med vand

Vi er vilde med vand

www.roskildehavneforum.dk

www.roskildehavneforum.dk

Roskilde Havne Avis marts 2020

Side 22

Roskilde Havne Avis marts 2020

Bliv medlem af Roskilde Roklub

Som medlem af Roskilde roklub får Hvis du ønsker at blive roer, er der
du et aktivt og socialt liv med god instruktionsweekender
motion, dejlige oplevelser og rare
ro-venner.
25-26. april
16-17. maj
Klubben tilbyder medlemskab på 8-9. august
tværs af aldre og ambitioner.
Kontakt kontoret for indmelding
Tjek roklubbens hjemmeside om og bliv skrevet op til instruktion.
hvordan du bliver medlem.
Vi glæder til at møde dig.
Mød op på klubbens kontor, der
har åbent mandage 17:30 - 18:30 Mange hilsener
på Havnevej 47 B, Roskilde. Eller Ulla Werk
ring i åbningstiden 46 35 22 28
eller send mail med spørgsmål til
kontor@roskilderoklub.dk
Roklubben holder åbent hus søndag 19. april, hvor du kan komme
og se klubben og hilse på roinstruktørerne og andre medlemmer - og
hvis vejret er til det, kan du få en
prøvetur i robåd på vandet.
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Børn

Børn og unge

Voksne

Seniorer

Mini 0-6 år
Børn 10-18* år
Sociale arrangementer
Ungdomsroning
sammen med et voksent Kaproning
medlem

Voksne 25 +
Motionsroning
Kajakroning
Mastersroning
Motionsrum

Voksne 25 +
Motionsroning
Kajakroning
Mastersroning
Motionsrum

Vandhund 7-9* år
Vandhundeskolen

Trim 18-64 år
Kajakroning
Motionsrum

Trim 65+
Kajakroning
Motionsrum

Unge 18-24 år
Ungdomsroning
Kaproning
Kajakroning
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