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Roskilde Havneavis august 2022
Bestyrelsen

Iben Blum (formand)...................Roskilde Havneforum / Salsa Latina
Søren Nielsen........................................................Vikingeskibsmuseet
Michael S. Olesen (kasserer)........................... Roskilde Havneselskab
Pia Kloster (webmaster/havneavis)........................ Roskilde Jazz Days
Ulla Werk..................................................................... Roskilde Roklub
Wilhelm Rohland-Larsen......................................... Marineforeningen
Annette Rossing (ekstra kontakt)...............................Roskilde Sejlklub
Roskilde Havneforum er en nonprofit paraplyorganisation for foreninger, museer og
firmaer, der er hjemmehørende på havnen og/eller med en tilknytning til denne.
Roskilde Havneforum støtter
Vi kan ikke tale alles sag men arbejder grundlæggende for at skabe en havn, der er en
aktiv del af byen.
Det at støtte op om arrangementer på havnen kræver arbejdskraft. Bestyrelsens alder
taler vi ikke om, men helt unge er vi ikke. Så har du mod på det eller energi til overs, så
tilbyd din hjælp.
Vores havn har brug for dig.
Vi løfter bedst i et bredt samarbejde
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Formanden har ordet
Formanden Iben Blum har ordet....

Kære medlemmer og læsere
Et dejligt forår er slut, og sommeren er
godt i gang. Og hvor er det dejligt, at
der sker noget på vores havn.

Se Pia Klosters video.

Der har i år været lidt flere aktiviteter
end vanligt. Foruden vores egne
arrangementer bød der sig nogle
store arrangementer ind: Tour de
France, den store spejderlejr m.m. Det
har skabt ekstra opmærksomhed og
liv. Og Paradis Is gik all in og iklædte
isboden den prikkede bjergtrøje.

Roklubben havde godt gang i ro-bassin
eller ro-ergometer, og dagens vinder
blev fundet.

Havnens Dag
Roskilde Havneforum er igen i år
initiativtager til Havnens Dag. Alle
havnens foreninger, klubber, aktører
bød ind, og det var en stor succes alle
steder. Der blev spist 70 liter suppe,
som blev tilberedt med hjælp fra
Salsa Latina-piger af de grøntsager,
drivkvasen sejlede ind. (Den smagte
rigtig godt, når jeg selv skal sige det.)

Tilbage til
indholdsfortegnelse

Vi var i år heldige med vejret, hvilket
var med til, at vi blev godt besøgt.

Roskilde Oplevelseshavn fik besøg af
masser af børn, og der blev fanget og
set på smådyr.
I år fandt rigtig mange ud til sejlklubben, hvor deres nye RS Questjolle
blev afprøvet, og junioren sørgede
for, at alle de mindste blev aktiveret;
flere fik brug for deres skiftetøj.
Sejlkubben og Havneselskabet havde
godt gang i at sejle med interesserede,
og Jens Müller fra Danhostel fik fortalt
en interesseret gruppe mennesker om
deres planer.
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Formanden har ordet

Hos Vikingeskibsmuseets bådelaug
var der mange, der nød de flotte både.
Mon ikke der også kom lidt flere medlemmer ud af det?
Som sagt: Mange mennesker, godt
vejr og god stemning. En helt igennem
dejlig dag.
Et lille suk fra Roskilde Marineforening.
De brændte nemlig inde med nogle af
deres søfortællinger og info om foreningen. Meget ærgerligt, for søulkene
er altid god for en lang og indholdsrig
historie. Marineforeningen er en traditionsrig og hyggelig forening, men de
kunne godt bruge flere medlemmer
- gerne yngre. Så har du noget med
vand at gøre, så tag ud og få en snak
med dem. De bor Elisagårdsvej 10 lige
over for indkørslen til ROs Torv.
Vi gentager Havnens Dag i 2023 og
melder datoen ud så snart vi har den,
så alle kan sætte kryds i kalenderen. Vi
håber, at flere vil være med til næste
år.

Caribisk aften
Havneforums caribiske aften forløb
helt fantastisk med meget stor opbakning fra Salsa Latina. Havnen sydede
af tropisk stemning, og den store
madgryde blev tømt. Show, musik og
danseglade folk.
Jazz Days
Weekenden efter mere musik, hvor
Jazz Days leverede den gode stemning.
Jeg kan kun sige, at det er et dejligt arrangement med mange besøgende og
skøn musik.
Musik på Kajen
Det næste der kommer herfra er
Musik på Kajen alle søndage i august.
Meget af musikken er dansevenlig, så
jeg vil opfordre til, at man kommer og
får sig en svingom. Programmet kan
du se på side 30.
Tak til de frivillige, der hjælper os og er
med til at få det hele op og ned. Som
bruger af havnen, skal du ikke holde
dig tilbage.
Vi løfter bedst i flok.

"Som formand for Roskilde Havneforum har jeg mærket den voksende vilje og åbenhed,
der har udviklet sig mellem de fleste af aktørerne på havnen.
Det glæder mig meget - vi vil gerne hinanden!"
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Tilbage til
indholdsfortegnelse
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Caribisk Aften
Flot show og livemusik udført af "Grupo Obsession".
Danseglade mennesker spredte tropisk stemning på hele havnen.

Tilbage til
indholdsfortegnelse
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Caribisk Aften
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Havnens Dag

Havnens Dag
Søndag 22. maj var det Havnens Dag, hvor der var aktiviteter for alle. Man kunne
bl.a. få en smagsprøve på de mange natur- og vandaktiviteter, eller man kunne
nyde den gode stemning der altid er på havnen.
Roskilde Havneforum er hvert år initiativtager til arrangementet, som i år foregik
på Danhostel, Roskilde Oplevelseshavn, Roskilde Roklub, Roskilde Sejlklub og
Vikingeskibsmuseets Bådelaug (på museumshavnens ydermole). Og Roskilde
Marineforening havde telt på havneforpladsen, hvor man ligeledes kunne finde
Roskilde Havneforums informationstelt.
Se Pia Klosters video her.

Drivkvase kom til havnen med styrmand Michael S. Olesen

Tilbage til
indholdsfortegnelse
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Havnens Dag

Drivkvase - Dorte Hansen sørger for grøntsagerne kommer godt i land

Mange besøgende på havnen. 70 liter suppe blev delt ud
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Kommende arrangementer

04. august
05. august
07. august
09. august
12. August
14. august
16. august
18. august
19. august
21. august
26. august
28. august
02. september
17. september

Argentinsk tango
Roskilde Tangoforening
Salsa med undervisning og dans til live musik
Musik på Kajkanten
Roskilde Havneforum
Dans dig i form
Kom og Dans Danmark
Salsa med undervisning og dans til live musik
Musik på kajkanten
Roskilde Havneforum
Dans dig i form
Kom og Dans Danmark
Argentinsk tango
Roskilde Tangoforening
Salsa med undervisning og dans til live musik
Musik på kajkanten
Roskilde Havneforum
Salsa med undervisning og dans til live musik
Musik på kajkanten
Roskilde Havneforum
Hovedet i Havet
Roskilde Oplevelseshavn
Affaldsfri Fjord
Roskilde Oplevelseshavn

Har du en idé, eller vil du lave et
arrangement?
Vi vil rigtig gerne bakke op om jer,
hvis I vil lave en aktivitet på havneområdet samt gøre reklame for det
I sætter i søen. Det kræver, at vi ved
det. Så skriv til os. Uden information
kan vi ikke hjælpe.
Hvad sker der på havnen? Her kan I
bruge avisen. Vi kan også lægge det på
hjemmesiden og Facebook.
Tilbage til
indholdsfortegnelse

Se side 22
Se side 30
Se side 44
Se side 31
Se side 44
Se side 22
Se side 32
Se side 33
Se side 24
Se side 25

Der er allerede nu masser af dans.
Send det til havneavisen@roskildehavneforum.dk
Som medlem af Roskilde Havneforum
kan man låne det materiale vi har.
Teltet koster et vedligeholdelsesbeløb.
Andet kan I låne gratis.

Vi er vilde med vand
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Matriale til havneavisen

Det kræver
• At I er medlem
• At I afleverer det i samme stand
• At I erstatter det, hvis det bortkommer
• At der er en ansvarlig person
• At vi ikke selv bruger det
Havneavisen
får megen ros. Det er vi super glade
for, da den giver så god mening for
Roskilde Havneforums bestyrelse.
Som jeg tidligere har sagt kan den
være med til at vise, hvad vi alle har at
byde på og hvad der rør sig i de forskellige foreninger/klubber/spisesteder.
Avisen bliver, som I er med til at gøre
den til. Så vi håber, at den giver lige så
god mening for jer.

•
•
•
•
•

Tage billeder, gerne dagligdags
billeder
Sende reklame for jeres arrangement
Sende nyttige oplysninger
Vise hvad I også kan
Gøre det i god tid

Send det løbende til os. Vi samler sammen.
Havneavisen udkommer næste gang i
ca. 15. november.
Deadline for indsendelse af materiale:
1. november.
Send nu materiale i god tid - please.......

Vi har stadig den sammen BØN til jer:
Det kniber med at få materiale i god
tid. Hjælp os med at hjælpe jer til at
formidle jeres budskaber.
Så gør jer selv og os den tjeneste at
• Formidle til jeres bagland og få
dem til at komme med input
• Finde en tovholder for materiale
til Havneavisen
• Sende en god historie eller vittighed
Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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indholdsfortegnelse
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Roskilde Sejlklub
Af Annette Rossing, Roskilde Sejlklub
Tour de France (TdF) aktiviteter
Som du sikkert har bemærket, har vi
haft godt gang i vores TdF sejladser. Vi
har haft borgmester Tomas Breddam
ved roret, Kultur -& Idrætsudvalget
og øvrige byrådsmedlemmer har dystet i kapsejlads, vi har sejlet for Visit
Fjordlandet, Julemærkebørn og ikke
mindst har rigtig mange af vores egne
medlemmer fået rigtig god træning i
at sejle med genakkere.
Vores flotte billeder (med stor tak til
fotograf Kim Ruberg) er blevet delt
vidt og bredt, både lokalt, nationalt og
internationalt.
Se video og de flotte billeder.

Tilbage til
indholdsfortegnelse

Sejlads med julemærkebørn
Sidst i juni havde 40 børn fra Julemærkehjemmet Liljeborg mulighed
for at prøve forskellige aktiviteter på
fjorden med hjælp fra en gruppe frivillige fra Roskilde Sejlklub.
Først var der instruktion i sejlads, derefter et par timers sejlads i vores fire
J80'ere, og afslutningsvis aktiviteter
med Stand Up Paddleboards og kajakker, herunder masser af vandgange,
hvor børnene teede sig som rene
vandhunde uden hensyn til, at vandet
ikke var meget mere end 19 grader.
Læs mere side 16.
Læs artikel om sejlads med julemærkebørn
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Ole Peace pudser fribord

Et glimt fra hverdagen man ikke ønsker at holde fri fra.
Ole Peace pudser fribord dagen lang.
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Roskilde Vikingeskibsmuseum og Spejdernes lejr 2022
Af Søren Nielsen, Roskilde Vikingeskibsmuseum

Spejdernes lejr på havnen og i Hedeland
I uge 30 flyttede 40.000 spejdere
fra hele verden i lejr i Hedeland.
Vikingeskibsmuseet var involveret i
arrangementet, både på havnen og
i lejren.
Tidligt på året bestilte spejdere
fra Det Danske Spejderkorps et vikingeskib på Vikingeskibsmuseet til
deres søspejdere og en masse andre
maritime aktiviteter i lejren og på
havnen.
Der kom flere tusinde spejdere forbi havnen i løbet af ugen, hvor Vikingeskibsmuseet diskede op med
sejlads på fjorden, ’byg din egen båd’,
krigertræning, historiefortælling, mv.
På Spejdernes Lejr i Hedeland arrangerede museet, med hjælp fra andre
håndværkere, at spejderne kunne
brænde tjære, lave kul, smede jernnagler, kløve egetræ, snitte trænagler,
høvle åre, lave lindebasttovværk, sejle
på søen, mm.

Tilbage til
indholdsfortegnelse

Og museets bådebyggere byggede
den nye båd færdig sammen med
spejderne og søsatte den i Hedelands
store Flintesø 29. juli.

En nybygget, næsten færdig Gislingebåd til
søspejderne. Søsætning

Aktiviteter på lejren hvor spejderne bl.a.
prøvede at kløve egetræ

Vi er vilde med vand
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Roskilde Vikingeskibsmuseum og Spejdernes lejr 2022

Sejlads og andre aktiviteter ved museumshavnen

Stilhed før stormen. Flintesøen i Hedeland
inden spejderne erobrede hele området med sejlads og andre spejderaktiviteter

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk

Tilbage til
indholdsfortegnelse
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet
Af Birgitte Larsen og Sven Scharling, Roskilde Sejlklub
At sejle er med til at rykke grænser

Tilbage til
indholdsfortegnelse
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet

21. og 22. juni var der stor aktivitet i
Roskilde Sejlklub. Vi havde besøg af
alle børnene fra Julemærkehjemmet
Liljeborg, som jo praktisk talt er vores
nabo i havneområdet.

Paddleboards og kajakker, herunder
masser af vandgange, hvor børnene
teede sig som rene vandhunde uden
hensyn til, at vandet ikke var meget
mere end 19 grader.

Den ene halvdel af børnene kom 21.
og den anden 22. juni til en eftermiddag, hvor de blev introduceret til
vandsport i forskellige afskygninger.

Indlagt i programmet var en pause med
masser af frugt og rugbrødssnacks
(med undtagelsesvis lidt chokolade i),
for julemærkehjemmet lægger vægt
på den sunde kost.

Først var der instruktion i sejlads ved
Niels Henrik Borch, derefter et par
timers sejlads i vores fire J80’ere, og
afslutningsvis aktiviteter med Stand Up

En del børn havde aldrig prøvet at
være på en båd og sejle før, og bekymringen var at spore hos en del af dem.

Vi er vilde med vand
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet

Den første halve time blev derfor
brugt ombord på bådene til at tale
situationen igennem - hvad er det
værste der kan ske? Hvorfor kan en
kølbåd ikke vælte? Hvad gør redningsvesten? Osv.. “Ja- hatten” blev fundet
frem, og alle kom på vandet i de fire
j80’ere med indstillingen om, at “- jeg
kan og tør godt. “

Tilbage til
indholdsfortegnelse

Børnene skulle på skift hjælpes ad
med at sidde ved roret og styre sejlene
- de var ikke blot passagerer men en
del af et team, der sammen skulle lykkes med at få båden til at sejle.
I løbet af de fire timer blev stemningen
vendt fra at være fyldt med bekym–
ringer og overvindelse til at være fyldt
med glæde og stolthed over at kunne.

Vi er vilde med vand
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet

Det var tydeligt at spore begejstringen, da børnene sluttede med at
prøve kræfter med kajak, pedalkajak
og stand up paddleboards.
Julemærkebørnene var i alderen 9-14
år og egentlig ganske almindelige
børn, som ikke umiddelbart adskilte
sig fra andre børn i den alder.

Men hvad man ikke lige ser er, at de
i virkeligheden er børn, der har haft
det hårdt på forskellige måder, og
som derfor er blevet udvalgt til et ca.
tre måneders ophold på julemærke–
hjemmet. En fællesnævner er nok til,
at selvtilliden ikke er i top.

Vi er vilde med vand
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet

Så meget desto herligere var det for
instruktørerne fra Roskilde Sejlklub at
være vidne til, hvor stor glæde det
skabte, når børnene fandt ud af, at
det, de troede var skræmmende og
umuligt, faktisk viste sig at være sjovt.
Lad os tage Sarah (det siger vi , at hun
hedder). En lille, charmerende pige,
lidt tilbageholdende og næsten ikke til
at overtale til at tage hoppet fra molen
og ud i spidsen af en af vores J80’ere.
Det lykkedes efter nogen overtalelse,
men i løbet af den ca. to timers sejlads
til Ringøen og tilbage bliver hun langsomt vænnet til det våde og alligevel
ikke helt så farlige element.
Til sidst er det hendes tur til at styre.
Og med koncentreret opmærksomhed ved rorpinden viser det sig faktisk,
at hun er den bedste af de 5-6 unger
om bord til at styre båden, og det siger en del, for talentmassen er ganske
fin. Formentlig helt upædagogisk siger
vi til Sarah: ”Du er faktisk den bedste i
dag til at styre!”
Senere på dagen overhørte jeg hende
sige til en klasseveninde: ”Jeg var den
bedste til at styre!”
Tilbage til
indholdsfortegnelse

En af drengene, der fik til opgave at
løsne og stramme fokkeskødet og blev
rimeligt god dertil, fortalte, at han altid havde haft lyst til at lære at sejle,
men aldrig havde prøvet det. En anden dreng fortalte, at han ganske simpelt aldrig havde oplevet at få ros.

Vi er vilde med vand
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet

En af vores unge instruktører, Jeppe nr. 1 på verdensranglisten i matchrace
– måtte bagefter medgive, at hans
sportstrænede kapsejladshjerte var
blevet blødt som smør ved mødet
med børnene, og det samme gjaldt de
andre unge instruktører, Amanda og
Elisabeth, ja selv Niels Henrik Borch,
der stod for disse eftermiddage var en
lille smule rørt.

Roskilde Sejlklub har haft et godt
samarbejde med julemærkehjemmet repræsenteret ved viceforstander Stine Skovbo. Vi har stillet i udsigt,
at vi meget gerne gentager succesen
måske allerede om tre måneder - altså
midt i september, hvor der er et helt
nyt hold julemærkebørn.

Vi er vilde med vand
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet

Tilbage til
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Roskilde Sejlklub - Julemærkebørn på vandet

Efter dagen i vores sejlklub sov børnene tungt, forlyder det, og plagede lidt for,
om de ikke snart kunne komme igen. Stine Skovbo sendte bagefter en mail til
os, hvor hun bl.a. skrev: ”Tak for det gode samarbejde og for, at I giver vores
børn en fantastisk oplevelse.”
Eftermiddagen viste hvad sejlsporten kan: Det handler ikke om hvor hurtigt
man kan løbe eller hvor hårdt man kan kaste, men det handler om, at alle kan
bidrage med noget, og at alle skal samarbejde for at få båden til at sejle.
Børnene gik stolte tilbage til Julemærkehjemmet en stor oplevelse rigere og
præsenteret for en mulig sund friluftsinteresse.
Dagen var arrangeret af Roskilde Sejlklub, og selve arrangementet og anskaffelse af paddleboards og redningsveste var støttet af Hempelfondens aktivitetspulje.
Tak til Hempelfonden for støtte til arrangementet.
Læs mere.
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Roskilde Marineforening
Af W. Rohland-Larsen, Roskilde Marineforening
Det gode vejr lokker heldigvis medlemmer til i Marinestuens åbningstider på onsdage og lørdage fra 11 til
15, og selv om man ikke er medlem er
man velkommen til at komme forbi og
kigge ind for at beundre de mange klenodier i Marinestuen eller bare nyde
en forfriskning i den dejlige have.

Der var et pænt fremmøde til sommerfesten 18. juni, hvor der var tændt
op i grillen, og vi blev underholdt med
levende musik i haven.

Den næste større begivenhed afvikles
6. august med den årlige fregatskydning, som normalt trækker fuldt hus.

Nye medlemmer er naturligvis MEGET
velkomne, og man behøver ikke at
have gjort tjeneste i Søværnet for at
blive medlem. Man skal bare være
myndig og interessere sig for orlogs- eller handelsflåden og dermed
beslægtede erhverv
Og pigerne er naturligvis også velkomne.
For et kontingent på 450 kr./år er der
mulighed for at deltage i alle foreningens hyggelige aktiviteter, og du modtager både lokalforeningens og landsforeningens blad.
Så bare kom an.

Tilbage til
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Den nye konge af Elleore
Den nye konge af Elleore

I forbindelse med det årlige hofbal i maj abdicerede Leo III og hans dronning
Carina efter 13 år på den elliske trone, og Leif I blev udråbt til ny konge.
Nu forestår så den årlige Elleuge i august, hvor ellefolket drager til øen og slår
en stor teltlejr op og forestiller sig, at de er vendt hjem til fædrelandet efter 51
ugers landflygtighed i Danmark. Det er en travl uge, for i løbet af de syv dage skal
de nå alt det, som andre nationer har et helt år til.
Ellefolket på øen er en ubestemmelig flok. Aldersmæssigt spænder de fra
ble-stadiet til et godt stykke over pensionsalderen, men fælles for de fleste er,
at de på en eller anden måde har en tilknytning til Kildegårdens Privatskole i
Gentofte. Det er herfra, nye borgere bliver rekrutteret fra 6. klasse, hvor de
kommer med over og holder sommerlejr og langsomt bliver indført i den elliske
tradition gennem øens undervisningssystem.
Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Roskilde Tangoforening
Argentinsk tango, intro, koncert og dans

Roskilde Tangoforening byder velkommen til Open Air tangokoncerter og
dans på havnen.
Torsdag 4. august
Live: Joe Powers og Mark Wayman

19.00-20.00: Introduktion til argentinsk
Tango for alle. Få en lille smagsprøve
på nogle basale tangotrin guidet af
vores undervisere.
20.00-22.30: Milonga med live orkester.
Kom og dans, eller kom bare og nyd
musikken. DJ i pauserne.
Joe Powers har optrådt med mundharmonika i over 15 år på verdens tangoscener, både solo og sammen med
en række orkestre. Han er kendt for at
blande jazz, klassisk, verdensmusik og
selvfølgelig tangoen og “bøje” genren.

Tilbage til
indholdsfortegnelse

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk

Side 27

Roskilde Havneavis august 2022
Roskilde Tangoforening

Mark Wyman har undervist i og spillet
klaver siden 80’erne i mange forskellige genrer, men hans store interesse
er tangomusikken, og han har turneret
med mange orkestre. Derudover har
han også skrevet flere musikbøger.

Carl-Aage Eliasson: Klaver, Hanne Askov:
Violin, Frode Andersen: Accordion.

Torsdag 18. august
Live: Carlos Capel

Sted: Vindeboder 20, 4000 Roskilde
(Note: Vi flytter indendørs til Idættens
hus i tilfælde af regn.)

Gratis entré!
(Men vi modtager rigtig gerne donationer på MobilPay: 17138.)

NB: Vi starter begynderundervisning i
Argentinsk tango i efteråret i samarbejde med AOF. Link.
19.00-20.00: Introduktion til argen–
tinsk tango for alle

https://www.roskildetango.dk

Få en lille smagsprøve på nogle basale
tangotrin guidet af vores undervisere.
20.00-22.30: Milonga med liveorkester
Kom og dans, eller kom bare og nyd
musikken. DJ i pauserne.
Carlos Capel er en dansk trio, der både
spiller original musik fra Argentina og
tangomusik komponeret af Carl-Aage.
Det er dansevenlig musik, men i høj
grad også lyttevenlig musik.
Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Roskilde Oplevelseshavn
Af Maria Kristina Holst Palner, naturformidler og projektleder, cand.scient i biologi

Hovedet i Havet kommer til Roskilde
2. september kommer Aarhus Universitets projekt: Hovedet i Havet til
Roskilde havn og tager af sted igen den
efterfølgende torsdag. I denne uge
vil der være gang i skolerne om formiddagen, hvor de kan komme ud at
sejle med AUs skib Britta Let. Der vil
være undervisning faciliteret af Boserupgård og Hovedet i Havet og åbent i
Roskilde Oplevelseshavn.
Når skibet ankommer fredag planlægger Hovedet i Havet en lille fest om
aftenen med musik osv. Og måske det
kunne være sjovt for nogle af havnens
brugere at lave noget? Måske dans
eller ....?
Hvis der er interesse kan jeg sætte jer i
forbindelse med projektleder Signe
Brokjær, som kan fortælle mere. Det
Tilbage til
indholdsfortegnelse

vil også være muligt at have nogle
stande de andre dage eller byde ind
med foredrag, men temaet her vil
være hav/fjord, biodiversitet, brug af
fjorden og fra Fjord til bord.
Fjordens dag
Efterfølgende søndag, 11. september,
er det fjordens dag, og Nationalparken
planlægger, at det skal ske i Jyllinge og
Gershøj havn, og vi kunne også byde
ind med noget fra Roskilde havn.
Affaldsfri fjord og besøg af OS OM
HAVET
17. september afholder vi efterårets
affaldsindsamling, som vi gør 2 gange
om året.Denne gang får vi besøg af
OS OM HAVET, som er en stor gruppe
frivillige dykkere, SUP'ere, kajakroer og
snorklere, der rydder op i havene.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Roskildes Oplevelseshavn

De rydder op i to timer og har et lille
band med til at give den gode stemning. Til sådan et event kunne det også
være dejligt, hvis havnens brugere var
med.
Det er et formiddags-/middagsevent,
der starter kl. 10. Vi har også fat i de
lokale dykkerklubber.
Har I lyst til at sprede ordet? Folk må
gerne melde tilbage til mig, hvis der er
interesse for at deltage i nogle af begivenhederne.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Vrag i Kællingehaven
Af Michael Schäffer Olesen

Kællingehavens red er nu 2 vrag mindre
På ca. halvanden meters vand lå der
i en del år 2 jollevrag, som ofte blev
påsejlet af mindre motor- og sejlbåde.

Da jeg har en godt samarbejde med
Rasmus Bovin Søentreprise igennem
Roskilde Fjordudvalg, var det meget
nærliggende at få ham sat på opgaven.

Jeg ramte dem med et grimt dong en
herlig sommerdag sidste år med min
sejljolle. Ønsket om at få dem hævet
opstod hurtigt.

Rasmus Bovin indvilgede i at hæve de
2 vrag til en fast pris af 5.000 kr. med
sit gode skib Henry, der ofte besøger
Roskilde havn, når der skal bankes nye
fortøjningspæle og sømærker udsættes på fjorden.

Roskilde Havneselskab betalte for hævningen, og tak for det.
Efter en hurtig efterforskning blandt
Kællingehavens mest "berygtede" brugere stod det klart, at de tidligere ejere
ikke var blandt os længere. I hvert fald
kom de ikke mere i Kællingehaven.

Tilbage til
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Selve hævningen begyndte fredag 1.
juli om eftermiddagen i regn og rusk.
Vi havde forestillet os at hæve jollerne
op over vandkanten og derpå lænse
dem og bugsere dem ind til kajen,
hejse dem op på kajen på en trailer
med mastekranen - og vupti, så vil de
være væk.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Men sådan gik det ikke. Jollerne var
bygget af træ og senere belagt med
glasfiber, og da vi begyndte at trække i dem, gik de mere eller mindre fra
hinanden.
Med møje og besvær hejste Henry
dem op på sidedækket. En sidegevinst
var, at ud af jollerne raslede en stor
mængde flotte ål. En del fandt selv
vej ud igennem spygattet og dermed
ud i friheden. Men en hel del endte i
lasten på Henry. Trods min udtalte begejstring for stegte ål bekendtgjorde
Rasmus, at dem ville han fange, når
jeg var gået fra borde.
Vi lossede de efterhånden godt smadrede joller af på kajen ved mastekranen i
en bunke, der lignede alt andet end 2
joller. Og mit gode forhold til havnefoged Sven Hvid blev sat på en prøve....
igen :) Men efter nogle dage med godt
vejr fik jeg brækket dem i stykker. Og
hele 9 gange måtte jeg til genbrugspladsen med min trailer og bortskaffe bun–
ken, der engang har været 2 herlige
motorjoller.
Et par rustfrie sjækler var det eneste,
der kunne genbruges, de så ud som
nye.

Når man tænker på, at der igennem
mange år har ligget både opankret på
dybt vand ved Kællingehaven må der
ligge en del lignende vrag i mudderet.
Nå, men det er en anden historie.
Således husket af Michael Schäffer
Olesen.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Vrag i Kællingehaven

Vi er vilde med vand
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Musik på kajkanten

Musik på Kajkanten 4 søndage i august kl. 14 - 16
Roskilde Havneforum præsenterer 4 spændende bands på Roskilde havn. Koncerterne finder sted på gruspladsen for enden af vandrerhjemmet.
7. august: Julián Maraboto
Stilen er latin og spænder over mange genrer lige fra stille og rolige ballader/
boleros til mere uptempo-numre og dansevenlig cumbia og salsa.
Julián Maraboto er fra Mexico og bosiddende i Danmark. Sammen med percussionisten Yannik Vikingo Hartig har han skabt en yderst slagkraftig duo, hvor
Juliáns særlige stemme bliver akkompagneret af en velspillet guitar samt et
solidt og meget professionelt udført percussionspil. Julián er også kendt som
forsanger for den multikulturelle gruppe Los Fuegos, som i 2014 var nomineret
til årets livenavn ved Danish Music Awards.

Tilbage til
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14. august: The Original Danish Polcalypso Orchestra
Polcalypso Orchestra spiller musik fra de gamle danske øer i Vestindien.
Quelbe, som er øernes kulturelle musik, består af består af polka, mazurka og
vals spillet som calypso og har sin oprindelse fra kolonitiden - for da danskerne
tog hjem blev musikken tilbage.
Polcalypso Orchestra har besøgt øerne 4 gange, senest i sommeren 2017.
Orkestret er velkendte med Roskilde, hvor de bl. a. har spillet på Roskilde Festival.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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21. august: Combian Coloras
Cumbian Colors består af 6 meget sammenspillede og erfarne musikere. Bandet udspringer fra idéen om at lave original musik, men uden at glemme den
populære colombianske cumbiamusiks rødder, som alle musikerne er vokset op
med og har dyrket igennem årtier.
Columbiansk cumbia har de seneste år fået rigtig godt fat i det danske publikum.
Cumbian Colors er det eneste cumbiaband i Nordeuropa, der spiller deres egne
numre, og på kort tid har gruppen opnået stor popularitet og fylder altid koncertstederne.
Når de går på scenen, bliver publikum forført ind i en varm musikalsk verden,
hvor melodierne fra klarinetten, saxofonen, den dybe bas og de dygtige sangeres stemmer smelter sammen til en unik sound med lyden fra de tre percussionisters trommer.
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28. august: Old Jazzy Hipsters
En dynamisk, energifyldt og tæt samspillet jazztrio, som spiller egne svingende
fortolkninger af de amerikanske jazzstandards.
Trioen består af Ivar Skjørshammer, piano, Nils Johannesen, trommer, Henrik
Høien, kontrabas. Featuring: Pia Rangan, vores sangerinde, som har et bredt og
elegant swingende sangrepertoire inden for jazz, bossa og samba.

Der er fri entré til alle koncerterne.
Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Ny havnefoged
Som ny havnefoged har bestyrelsen
ansat vores tidligere formand Kenneth
Aagaard.
Kenneth startede allerede 1/7 på halv
tid og fuld tid fra 15/8.
Vi vil selvfølgelig holde en reception for den afgående og kommende
havnefoged.

Ny Facebook gruppe
Med den nye Facebook gruppe, der
dækker A,B,C- broerne og Nyhavn, er
alle broer nu dækket ind. Ønsker du at
blive medlem anmoder man admini–
strator om adgang.
Grupperne er oprettet så man kan
holde øje med hinandens både, fortøjninger osv. og i øvrigt hjælpe hinanden.
Bestyrelsen er blevet opfordret til at
melde sig ind i begge, så man har fingeren på pulsen.
Kontortid og respekt for arbejdet
Havnefogeden og vores bogholder,
Henriette, har mange funktioner, der
skal dækkes på kontoret. Vi beder ind–
trængende om, at man respekterer
kontortiderne og dermed vores med–
arbejdere. Kontortiderne er for tiden
tirsdag og torsdag 10-12.
Havnens Venner donerer lidt til alles
bedste
Som bekendt er Havnens Venner afviklet. Overskuddet går til indkøb, som
alle kan nyde godt af.
Vi takker for deres indsats hen over
årene.
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Frivillighed

Det er et kæmpe arbejde at rejse teltet. TAK til alle frivillige!

Iben holder mandskabet i ørene

Jazz Days' trofaste og flittige mænd:
Svend og John

Der arbejdes på højtryk

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Af Anders Clausager, Oldermand
Havnedansen 2022
Onsdagsaftenerne på Museumsøen
med dans til et stort spillemands–
orkester er begyndt at ligne sig selv
som i de glade dage før coronaen.
For første gang i to år er der blevet
frit spil for kvadriller, kæder, kredse, rækker og alt godt fra det danske
danserepertoire, og det er blevet

benyttet i de gode danske sommeraftener (også de mindre gode, men
dem har der heldigvis ikke været så
mange af).
Der har været 30-40 dansere i gang
næsten hver gang.

Antallet af tilskuere har også været
ganske stort, men selvfølgelig meget
vejrafhængigt. Mange som bare nyder
musikken, mens de drikker deres medbragte kaffe. Andre som standser under deres aftentur på havnen og bliver
stående for at se, hvad der sker.
Orkestret har hver onsdag bestået af
ca. 30 spillefolk, som trofast møder
op, fordi det er en fornøjelse at være
med og se aktiviteten på dansegulvet.

Vi har i år forsøgt os med korte instruktioner til dansene, så det også
har været mulighed for mindre danseerfarne at deltage.
Der har indtil nu kun været forholdsvis
få nybegyndere, som har fået mod på
at deltage.
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Og indtil de har fundet frem til gangen
i dansen, har det givet lidt fejl (men
det har hidtil været af den slags, som
giver et godt grin).
Heldigvis er der altid erfarne dansere,
som kan lede på rette vej. Og nybegyndere (også de der bare vil have
en enkelt fornøjelig aften) er stadig
hjerteligt velkomne til at komme og
deltage i dansen.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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En dansehistorie
Af Ole Østergaard
Hvad kan en tur til cuba føre med sig?
Det startede i 2000 meters højde ud
over en kant på Cuba. Her tog jeg mine
første salsatrin, vejledt af vores døddrukne førere, der havde givet den i
rom hele dagen.
Jeg var i gang med at genopfinde mig
selv efter et langt parforhold, og trekking var et af midlerne. Og nu også
dans.
Efter vi var kommet hjem, var der ingen nåde. En anden af deltagerne på
turen havde meldt sig til salsa på den
lokale skole, og jeg dukkede bare op.
Det første år gik med at få styr på arme
og ben – det var en ren viljesag, godt
hjulpet af det lille fællesskab, vi havde
fået lavet.
Vi mødtes hver onsdag til en god middag, hvor vi trænede det, vi havde lært
om tirsdagen. Mig, kvinden fra Cuba,
hendes veninde og venindens kollega.
Det gjorde helt klart forskellen at hygge omkring det svære.

Tilbage til
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Fra ingeniør-salsa til social hygge på
Havnen
Siden blev det meget teknisk, ingeniør-salsa. Det handlede om at
kunne lave de mest indviklede figurer
for at kunne imponere ... ja, mest de
andre mænd.
Det var selvsagt ikke holdbart, og snart
kom det sociale og det kulturelle ind i
billedet. Klare roller for mænd og kvinder. Og en klar kutume for, hvordan
man opfører sig på dansegulvet.
Det var manna for mig, der er vokset
op med en enlig mor, og som aldrig
rigtig har haft et mandligt forbillede.
Nu forventedes det, at jeg var mand –
og at kvinderne var kvinder.
Det er nu 16 år siden, jeg var på Cuba,
og jeg danser stadig lystigt. Mest
en søsterdans til salsa, nemlig den
dominikanske bachata.
Det er meget seriøst og er blevet en
livsstil for mig, men jeg er stadig meget
glad for det sociale i både salsa- og
bachata-verdenen, hvor festerne i

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Roskilde og arrangementerne hver
fredag på havnen i Roskilde betyder
rigtigt meget for mig.
Her kan man mødes på alle niveauer, tage en kaffe eller øl, være med til
workshops eller bare nyde livemusikken.
Der er fed stemning og hygge for alle
pengene!

Nete Aarestrup og Ole Østergaard - Dansen kan føre til kærlighed
Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Kom og Dans Danmark
Af Helle Slott Hansen, formand for Kom og Dans Roskilde
Kom og Dans – swing & rock’n roll

er ikke nødvendigt at komme sammen
med nogen. Alle er velkomne!
Vi starter sæsonen med gratis prøvetimer på Østervangsskolen 18/8 og
25/8, derefter 12 undervisningsgange
fra starten af september til medio december.
Flade sko og en flaske vand anbefales.
Se mere her:
Komogdansdanmark.dk/roskilde

Dans dig i form og få sved på panden –
på den sjove måde!
Er du til god swing & rock’n roll musik
og tænker, at det kunne være sjovt at
danse til? Så kom og mød os på Museumsøen tirsdag 9/8 og 16/8 kl. 19.0021.00.
Vi laver en fællesdans og lidt undervisning den første times tid, hvis der er
stemning for det. Ellers danser vi bare,
så du kan se på eller deltage, hvis du
har lyst.
Kom med din partner/kollega/ven,
eller kom alene! I forbindelse med undervisningen skifter vi partner, så det
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Kom og Dans i Danmark består af en række danseforeninger ud over landet. Foreningerne
arrangerer dansekurser efter Johan Fasting’s oplæg på flere niveauer og danseaftener, hvor
man mødes for at have det hyggeligt sammen og selvfølgelig for at danse!

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk
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Af Iben Blum, formand for Salsa Latina
Dans med Salsa Latina

Så er reklamen på plads. Iben er glad for, at så mange finder vejen til museumsøen Roskilde havn

Det kører igen for Salsa Latina. Vi indtog gulvet på Museumsøen fredagen
efter superfesten Caribisk aften. Vi
tænkte ellers, at vi tager munden for
fuld, når der er så mange dansefredage, men nej.
Man kan næsten ikke tro det! Klokken lidt i 19 er der kun få folk. Når
så klokken bliver 19 vrimler det med
danseglade mennesker, og gulvet

Tilbage til
indholdsfortegnelse

bliver fuldt. Sådan har det været hele
juni og juli. Det så utroligt.
Det forsætter også her i august, hvor
vi udvider som vanligt med liveband.
Så om du danser, gerne vil lære at
danse eller bare vil nyde den gode
stemning på Museumsøen, så er det
bare om at komme ned om mærke det
på egen krop.
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Henning giver den gas ved fællesdansen

Program
19:00 – 20:00: Intro salsa undervisning
20:00 – 23:00: Fri dans til liveband afbrudt af fælledans
Hvis du tænker: ”Jeg vil gerne lære mere", så har vi 26 hold du kan vælge imellem.
Og som noget nyt har vi børnedanseundervisning. Her er det en halv sæson - 11
gange for 550 kr.
Salsa Latina er ikke kun dans, det også fester og sociale arrangementer. Her
knyttes venskaber.
Alle er velkomne. Det gratis.
Arrangementerne er Støttet af Salsa Latina og Roskilde kommune.
Vores motto: ”Vi er vilde med at danse – også med dig”.
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Af Pia Kloster, formand og musikansvarlig for Roskilde Jazz Days
Så flyttede Roskilde Jazz Days tilbage til havnen
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Det var som at komme hjem efter en
lang rejse. Hvor var det skønt igen
at kunne indtage havnen med vores
jazzfestival.
Vi havde 4 fantastiske dage 16-19. juni.
I år indledte vi et samarbejde med
nogle af Roskildes uddannelsesinstitutioners musiklinjer. De unge mennesker glædede sig utroligt meget til at
optræde for publikum om torsdagen.
Både Østervangsskolen og Katedralskolen viste deres store musikalske
evner, og publikum var meget begejstrede.

Og så var det Jumpin' Jack's tur efterfulgt af Paul Harrison Band.
Acoustic Lounge indledte fredagen
efterfulgt af Six City Stompers med
Mads Mathias. Og det var fantastiske
Bobo Moreno & KK Soulband, der
sluttede fredagen med et BRAG af en
soulkoncert.
Lørdag havde vi hentet Victor Svold fra
Århus til at croone sine dejlige sange.
Dansebandet The Lindy Syncopaters
overtog herefter scenen, og man følte
sig henført til 20' og 30'ernes Amerika
med Charleston og Lindy Hop.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk

Tilbage til
indholdsfortegnelse

Roskilde Havneavis august 2022

Side 52

Roskilde Jazz Days

Vi havde endnu et "skoleorkester" på
programmet ved University of Copenhagen Jazz Funk Bigband, og lørdagen
sluttede med The Soul Survivors.
Creole Catz indledte jazzfestivalens
sidste dag søndag middag, hvor jeg
tiltvang mig adgang til scenen og sang
et par numre.

Esben Just Trio afsluttede vores herlige jazzfestival med sit altid skønne
New Orleans/Mardi Gras repertoire.
Jazzfestivalen var utroligt godt besøg
alle 4 dage, og vi er meget taknemmelige for, at vi kan lave en jazzfestival
med gratis adgang takket være støtte
fra Roskilde Kommune og vores trofaste sponsorer. TAK TAK TAK!

De blev efterfulgt af det 22 mand store
svenske Roger Berg Bigband under
ledelse af Nordens dygtigste trommeslager, Roger Berg. Sikke en fantastisk
oplevelse!

Man har da lov til et lille hvil.
Tilbage til
indholdsfortegnelse
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Side 53

Roskilde Jazz Days
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Side 54

Roskilde Jazz Days - Torvejazz

Nu også sommerjazz på Stændertorvet

Roskilde Jazz Days har modtaget støtte fra Roskilde Kommune til jazz på Stændertorvet under Spunkens halvtag.
Koncerterne er hver lørdag kl. 12-14 i perioden 25/6-13/8.
Det har vist sig, at Spunken er et særdeles velegnet koncertsted, og det er en
stor succes med musik dér, og det lokker rigtig mange folk til.
Vi forsøger at gentage successen til næste år.

Tilbage til
indholdsfortegnelse
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