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Hvem og hvad er Roskilde Havneforum
Af Iben Blum, formand for Roskilde Havneforum
Roskilde Havneforum er en nonpro–
fit paraplyorganisation for foreninger,
museer og firmaer, der er hjemmehørende på havnen og/eller med en
tilknytning til denne.

Så har du mod på det eller energi til
overs, så tilbyd din hjælp.

Roskilde Havneforum støtter
Vi kan ikke tale alles sag men arbejder
grundlæggende for at skabe en havn,
der er en aktiv del af byen.

Infotavlen
Plakater, informationer etc. sendes til
infotavlen@roskildehavneforum.dk
eller afleveres på havnekontoret som
pt. befinder sig i sejlklubben.

Vi støtter op om åbne arrangementer,
der har flere funktioner:
•
•
•
•

at give glæde for den klub/fore–
ning der afholder den
at dørene er åbne for andre end
foreningens/klubbens egne medlemmer
at der gives større forståelse for
hinanden
at flere får øjerne op for vores dejlige havn med de mange aktiviteter, der bydes på.

Roskilde Havneforum støtter gerne op
ved hjælp af dialog, koordinering og
samarbejde.
Vi har brug for dig
Det at støtte op om arrangementer
på havnen kræver arbejdskraft. Bestyrelsens alder taler vi ikke om, men helt
unge er vi ikke.

Vores havn har brug for dig! Vi løfter
bedst i et bredt samarbejde!

Corona
Corana har præget hele verden og
selvfølgelig også livet og alle på haven.
Aktiviteter er lukket ned, så det vanlige liv på havnen har ikke været som
tidligere forår.
Jazzdays, Caribisk Aften, dansen på
museumsøen, foredrag, sejlerudflug–
ter, generalforsamlinger m.m. må aflyses og udsættes til 2021.
Roskilde Havneforums generalforsamling har vi også måttet udskyde. Den
vil blive afholdt så snart det er muligt.
Der er noget der ikke går i stå. Naturen, fuglelivet, og som man siger
er luften blevet renere her i coronatiden, og det gavner vores natur. Folk
kommer stadig på vores dejlige havn. I
mindre grupper og med afstand.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk

Roskilde Havne Avis maj 2020
Hvem og hvad er Roskilde Havneforum

Havneavisen
Noget, der ikke er stoppet, er denne
Havneavis. Den er også præget af den
manglende aktivitet, men ikke desto
mindre er mange alligevel kommet
med et indslag – så godt! Skal vi ikke
satse på, at Havneavisen er kommet
for at blive? Det er jo helt op til jer
medlemmer – brugere af havnen. For
det er fra jer indholdet skal komme.
Vi i Roskilde Havneforums bestyrelse
kan se en god mening i, at vi deler viden. Derfor opfordrer vi hermed endnu
engang. For at det virker er det vigtigt,
at I alle kommer på banen.
Så tænk allerede nu over, hvad I vil
have med ved næste udgivelse;
•
•
•
•
•

Nyheder fra de forskellige klubber,
foreninger, kommunen
En god historie fra havnelivet
Et interview, et godt billede
En god havnevittighed
M.m.

Alt og alle er velkomne. Det er jer, der
bestemmer avisens indhold. Næste
udgivelse er 1. august. Materiale skal
være hos os inden 15. juli.
Send jeres materialer - gerne med
gode højtopløste fotos til
formand@roskildehavneforum.dk.
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En markering for Bodil på en historisk bjælke
Af Michael Olesen, Roskilde Havneselskab
Roskilde Havneselskabs bestyrelse har
længe ønsket et “mindesmærke” for
de senere års højvande. Carsten Stigaard og Michael Olesen fik “pålagt”
opgaven.

med jordfyld. Og igen bragt frem i lyset i 1995-97.
Meget af tømmeret var velbevaret
og blev opkøbt af Palle Nielsen fra
Bondeskovgaard Savværk ved Osted.
Efter at have forelagt idéen for Palle
Nielsen blev vi “godkendt” til at købe

Valget blev denne bjælke af fyrretræ,
der er en historisk sensation. Vi faldt
over den på Holmen ved et tilfælde på
sommertogtet 2019.
Fyrretræet spirede i 1630’erne i Nord–
sjælland. Det var oldtidens fyrretræer
fældet i årene 1734-1738 og tilhugget som lodretstillede bjælker i en af
verdens bedste tørdokker på Holmen
i København.
Tørdokken var en nyskabelse og den
første i Danmark. Den fungerede i 180
år og blev sløjfet i 1918 og tildækket

en af de sidste bjælker fra gammel
Dok. Resten af tømmeret kan købes
i form af bordplanker med bordstel i
møbelserien “Nyboder” designet af
Monica Ritterband.
Mindesmærket for Bodil blev med
stort besvær placeret mellem Strandpromenaden og Oplevelseshavnens
platform. Bovin Søentreprise klarede
dog opgaven til bravur.
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En markering for Bodil på en historisk bjælke

Vi venter nu på, at en af havnens multikunstnere kommer med den helt rigtige idé til markeringer på bjælken af
den aktuelle vandstand og Bodils max.
højde på 207 cm samt en vindviser på
toppen.
Hele historien om tømmeret fra Gammel Dok kommer på et senere tids–
punkt på en infoplanke af træ, der
ligeledes er fra Gammel Dok.

Samt historiske fortællinger der
forbinder Roskilde Havn med Københavns havn.
Du kan læse mere om Bondeskovgaard
Savværk, der bl.a. har leveret tømmer
til Kongehallen i Sagnlandet ved Lejre
på www.bondeskovgaard.dk.
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Af Michael Olesen, Roskilde Havneselskab
Interessen for et fritidsliv på vandet
har været stigende i de sidste par år.
Det kan ses på ventelisten til en båd–
plads i Roskilde havn, og her i den
sidste måned er der kommet ekstra
mange til ifølge havnefoged Sven
Hvids udtalelse til DR's radioavis den
7. maj.
Tendensen er den samme i havne omkring os, forsætter Sven Hvid. Det kan
skyldes, at der nok er lange udsigter til,
at vi igen kan tage på ø-hop et fjernt
sted på kloden på grund af corona og
flyskam.
Så hvorfor ikke tage på tur i det danske
ørige i egen båd?
Vi bor i verdens herligste sejlerparadis.
En god brugt sejl- eller motorbåd kan
købes for mindre end billetprisen for
en børnefamilie til et alt for varmt
sted.
Brugte både, der tidligere var svære at
sælge, er igen at finde på udsalgshylderne.
Og der er mange at vælge imellem.
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Roskilde Spillemandslaug aflyser
Af Lise Bergsøe, Roskilde Spillemandslaug
Vi må med stor beklagelse aflyse Forhåbentlig ses vi til næste somhavnedansen alle onsdagsaftener i mer.
juni, juli og august.
Her er et billede fra før verden gik
Folkedans er nærkontakt, og det af lave.
er vi nødt til at holde os fra i disse
tider.
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Roskilde Sejlklub - Endelig i gang
Af Birgitte Borch, Roskilde Sejlklub
Så blev det igen tilladt at tage på vandet med sejlerne. Og hvor det glæder
både børn, unge og forældre, bedsteforældre, trænere m.fl.
Begejstringen var stor da starten gik
mandag og tirsdag. Næsten alle de
vante sejlere mødte op til træningen,
som startede i denne uge. Endelig i
gang...skønt!
Men ikke alt er helt som det plejer
at være. Alle børn og forældre er på
forhånd blevet bedt om at læse forholdsreglerne nøje som følge af coronasituationen:
•
•
•

•
•
•

Ingen adgang til klubhuset
Max. 10 personer på jollepladsen
Max. 2 i en båd - sejlerne har en
fast makker, så de kan hjælpe hin–
anden med at rigge til og af
Skippermøde i det fri med god afstand til hinanden
Max. 10 personer pr. træningsgruppe (ni sejlere og en træner)
De forskellige træningsgrupper
møder ind med 30 min. mellemrum

•
•
•

Sejlerne møder op omklædt
Forældrene holder sig på parke–
ringspladsen
Der er udnævnt en Coronavagt,
som hjælper og guider sejlere og
forældre

Og hvordan gik det så med at efterleve
alle de mange forholdsregler?
Børnene havde læst godt på lektien og sikke hjælpsomme og selvstændige
sejlere, vi dog har - alt gik perfekt helt
uden forældrehjælp.
Børn kan rigtig meget på egen hånd når de skal!
Et af holdene havde tid og plads til lidt
fælles socialt - her trænes sejlads på
land - hvor trænerne Mikkel og Nikolaj fungerer som henholdsvis top- og
bundmærke, og børnene træner kryds
mod mærket - og med god afstand.
En øvelse, som kan gentages der–
hjemme med familien indtil sejlerne
atter skal på vandet i næste uge.

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk

Roskilde Havne Avis maj 2020
Roskilde Sejlklub - Endelig i gang

Igennem vinteren har der da også
været masser af gode råd til sejlerne
om hvordan de holder sig i gang og
forbedrer sig som sejler:
www.rosejl.dk/2020/04/20/mens-viventer/
Nye interesserede sejlere må vente
lidt endnu med at komme i gang med
at lære sejlsporten nærmere at kende:
www.rosejl.dk/2020/04/20/aktiviteterne-i-juniorafdelingen-er-udsat/
Informationsmøde for nye børn og
unge, der er interesseret i at lære at
sejle, var planlagt til at finde sted tirsdag 28. april. Men corona-situationen
gør desværre, at vi er nødsaget til at
udsætte dette møde.
Er du blandt de nye interesserede, så
send gerne en mail til juniorudvalget
på: junior.sejl.4000@gmail.com, hvor
du oplyser dit navn og din alder. Du vil
herefter få en besked på din e-mail, så
snart vi kender tidspunktet for genåbningen af klubben og for hvornår informationsmødet kan holdes.
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Forskningsprojekt for ynglende edderfugle i Roskilde Fjord
Af Christian Ravnstrup, Roskilde Strandjagtforening
Roskilde Strandjagtforening har været
med til at tælle de ynglende edderfugle i Roskilde Fjord i samarbejde
med Aarhus Universitet. Det har man
gjort ud fra ønsket om at finde ud af,
hvordan den danske ynglebestand har
det.
I Roskilde Fjord har vi talt over 2.500
par edderfugle.
Edderfuglen ruger på alle vores kyster
sammen med mange andre fugle,
blandt andet er der mange svaner og
sølvmåger.
Fjorden er generelt rigt på dyreliv i
ynglesæsonen, som vi går igennem
nu.
OBS! Husk at alle vores øer i fjorden
er beskyttet igennem natur2000 område, og at der derfor ikke må ske
færdsel på øer og rev tættere på end
50 m. Dette gælder frem til 15. Juli.
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Roskilde Fritidsfiskerforening
Af Johnny Larsen, Roskilde Fritidsfiskerforening
Roskilde Fritidsfiskerforening er som alle
andre også berørt af corona-krisen.
Vi har måttet begrænse adgangen til
vores klubhus og indtil videre udsætte
diverse arragementer.
Pt. er hornfiskene kommet i fjorden,
men desværre må vi nok aflyse hornfiskekonkurrencen i år. Det forlyder, at
der er rigtig mange store ørreder derude, så der er rigelig fisk til både garn
og stænger.

Vi håber, at den kommunale mole vil
blive renoveret, gerne her i foråret,
evt. i forbindelse med byggeriet, som
jo vil blive opført meget tæt på molen.
Vi ønsker alle havnens brugere en god
sommer og håber, at coronakrisen
snart er ovre, så vi atter kan genoptage vores klubliv som vanligt.

Vi er meget spændte på det nye byggeri foran vores klubhus. Vi frygter,
at det kommer til at skæmme vores
udsigt over fjorden.
Foreløbig har man sat container og
mandskabsskure op ved siden af klubhuset, og flere er kede af, at vores stejl–
plads derved er blevet halveret. Herudover er der gravet et stort hul ved
molen.
Tilsyneladende er byggeriet gået i stå
der, og alle er nysgerrige efter, hvad
der nu skal ske. Hverken hullet eller
jordbunken er jo kønne at se på.
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Roskilde Jazz Days
Af Pia Kloster, formand for Roskilde Jazz Days
Vores herlige jazzdage 2019 oversteg
alle forventninger. Der var fantastiske
musikoplevelser, og teltet var fyldt til
bristepunktet ved næsten hver koncert.
Den koncert, som jeg særligt vil huske,
var det store Elvis-show med Europas
dygtigste Elvis-imitator, Mike Colin Andersen. Han havde et 20 mand stort
bigband med sig og 3 backing-sangerinder. Sikke en koncert! Og jeg har
aldrig set så mange mennesker i vores
lille telt.
Det var en fantastisk oplevelse, som
ikke går i glemmebogen lige med det
samme.
Her i 2020 havde jeg sammensat endnu et fantastisk program i forsøget på
at overgå sidste år. Men men men...
Corona-pandemien satte en brat stopper for det.
Roskilde Jazz Days skulle som altid
finde sted 3. weekend i juni - i 2020
altså 18-21 juni.
Jazzfestivalen er altid højdepunktet
for min sommer, og jeg glæder mig

som et barn. Men sådan skulle det
altså ikke være i år.
I 2020 er det 10 år siden, at vi flyttede
jazzfestivalen til havnen. Det har vist
sig at være en særdeles god idé, og vi
er meget taknemmelige for det gode
samarbejde vi har med Roskilde Havneforum, som stiller telt og arbejdskraft til
rådighed. Tak!
Nu kan vi så glæde os til næste års herlige jazzfestival!
Jeg og bestyrelsen i Roskilde Jazz
Days ønsker jer alle en dejlig sommer
- desværre uden jazz og anden skøn
musik!
Se et lille sammenklip af jazzdays 2019
her:
www.youtube.com/watch?v=kPe34pw7WCQ

PS! Glæd jer til jazzdays 2021, som
finder sted 17-20. juni.
PPS! Vores jazzkoncerter i Djalma
Lunds Gaard er desværre også aflyst.
roskildejazzdays.dk
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Salsa Latina - Vi danser sammen - hver for sig.
Af Lars Nielsen, næstformand i Salsa Latina
Som medlem af Salsalatina og som
barnebarn af en erhversfisker fra Grenaa
har jeg fået den glæde at skrive et lille
indlæg fra vores danseforening, som
er en del af Havneforum og livet på
havnen om sommeren sammen med
andre danseforeninger.

svært spredelig i frisk luft og udendørsaktiviteter. Så muligvis kan vi se frem
til at kunne danse på Museumsøen til
august.

Det er jo nye tider, og en anden verden
er nok at finde for os alle sammen ef–
ter Covid-19 har sluppet sit greb om
vores samfund. Man kan næsten sige,
at dansen er blevet en ekstrem sport,
idet den bryder med sundhedslogisk
adfærd.
Man er tæt. Man rører ved hinandes
hænder, og ind- og udåndingsluft kan
hurtigt blive blandet mellem dansepartnerne.
Hvis man så også danser "Rueda", cubansk cirkeldans, hvor der kan være
op til 20 -30 deltagere, ja, så kan man
hurtigt få spredt en så smitsom virus
som Corona.
Der er heldigvis den sidste uges tid
kommet 2 studier, et fra Kina om
spredning i forskellige miljøer og et fra
Århus, som betragter smittespredning
ved fodbold. De viser, at Corona er

Den mulighed vi har som dansere er at
danse hver for sig i fællesdanse, hvor
vi så holder den behørige afstand og
holder deltagerantallet på et kontrollerbart niveau. Måske linedans får en
opblussen i disse "kom ikke for tæt
tider".
Vi har heldigvis flere fællesdanse både
i salsa/bachata-afdelingen og i stan–
dard/latin-afdelingen.
Og alle kan være med! Og her er en
åbning for dem, som kunne have lyst
til at lære at danse.
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Salsa Latina - Vi danser sammen - hver for sig.

Hvis vi efter 10. maj får lov til at samles flere og stadig opfører os, så vira
ikke får flyve-landingstilladser, som
en travl dag i CPH lufthavn, så kan vi
faktisk godt tilbyde nye medlemmer
at deltage og ad den vej komme ind
i vores dynamiske forening. Omvendt
har det jo været den sejlglade sjæl,
der kan drage til fjords og nyde frisk
luft, et miljø hvor end ikke den mest
oportunistiske virus ligger på lur.
Lige nu ser det mest ud til, at bølgernes
rytme, riggen´s sang og åreslag er de
mest trofaste rytmer på vores smukke
havn.

Vi må vente med vores rytmer.
Det bliver spændende at se balancen
mellem hudsult og berøringsangst,
når først Coronaen ikke fylder i vores
hverdag.
Godt forår til alle på Roskilde Havn!
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Coronasøsætning på Vikingeskibsmuseet april 2020
Af Søren Nielsen, Vikingeskibsmuseets bådeværft
Normalt er det en fest for Vikingeskibs–
museets omkring 300 frivillige bådelaug at søsætte museets samling af
vikingeskibe og nordiske klinkbyggede
både med fælles håndkraft. Det er
afslutningen på vinterens arbejde og
forårets klargøring, og det er forventningsglæden til den kommende sejlsæson
med aften-, weekend- og sommerture
rundt i de danske og skandinaviske farvande.
I 2020 blev det anderledes. Coronaen
satte en uhyggelig effektiv stopper for
det fællesskab og det teamwork, som
er kendetegnet for museets frivil–
lige bådelaug. Og der var ingen unge
mennesker fra FGU Roskilde’s mari–
time linje, der normalt hører til på
Vikingeskibsmuseet, og har som job,
bl.a. forårsklargøring af bådene.

var hjemsendt, og som derfor havde
forladt alle reparationsopgaver for at
hellige sig tjære og malerarbejdet.
Med kranhjælp og få folk kom alle
bådene alligevel i vandet inden
forårets sol og vind for alvor udtørrede
træbådene.
Nu ligger de i vandet og venter på, at
museet åbner igen, at bådelaugene
igen må samles, at museumsgæster
igen må side i samme båd og få vind
i håret og uforglemmelige oplevelser
på vores dejlige Roskilde fjord.

Der var ingen bådelaugsmedlemmer,
der var ikke lokale nysgerrige roskilde–
densere, men en kran og fire bådebyggere fra bådeværftet.
Alle bådene blev klargjort af små faste
arbejdshold på max. 3 bådelaugs–
medlemmer og af få bådebyggere
fra bådeværftet, hvoraf hovedparten
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Forårssøsætning af vikingeskibene
Af Rikke Johansen, Vikingeskibsmuseets bådeværft
I denne coronatid er intet som det
plejer – heller ikke forårssøsætningen af Vikingeskibsmuseets længste
vikingeskib, Havhingsten fra Glenda–
lough. Vi plejer at samles 130-150
mennesker, når Havhingsten skal i vandet. I år var vi ganske få – og en stor
kran.
Forårssøsætningen af vikingeskibene
i Roskilde er normalt en festlig dag,
hvor omkring 150 frivillige medlemmer af bådelaugene mødes og hjæl–
per hinanden og Vikingeskibsmuseet
med at få alle museets skibe og både
i vandet alene ved hjælp af rå muskelkraft, reb og taljer.

Vikingeskibsmuseet har været nødt til
at søsætte hele bådsamlingen – i alt
35 skibe - ved hjælp af kraner. Det er
effektivt, fordi det kun kræver ganske
få mennesker for at klare opgaven, og
at man dermed ikke udsætter medar-

bejdere eller de frivillige bådelaugs–
medlemmer for smittefare.
Vikingeskibsmuseets både kan ikke
vente med at komme i vandet, da vikingeskibene og de øvrige træbåde vil
tørre ud og blive ødelagt af at stå på
land, nu hvor varmen er her.

Normalt foregår søsætningen af det
30 meter lange og 8 tons tunge langskib ved håndkraft, men det kræver, at
en masse frivillige, i alt 100-150 m/k,
står rigtig tæt, og det går jo ikke i år.

Stærkt fællesskab bag klargøring af
skibene
Forårssøsætningen blev – lige som
alt andet i denne tid – helt anderledes, end den plejer. Det store fællesskab af hundredevis af frivillige,
der samles omkring deres brændende

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk

Roskilde Havne Avis maj 2020

Side 23

Forårssøsætning af vikingeskibene

interesse for sejlads med vikingeskibe
var skiftet ud med få koncentrerede og lidt nervøse - bådfolk og en stor mobilkran. Men trods det, at de frivillige
bådelaugsmedlemmer af indlysende
årsager ikke kunne hjælpe skibene det
sidste stykke vej ned i havnen i år, så
har de alligevel spillet en uvurderlig
rolle i forårsklargøringen af skibene,
der går forud for søsætningerne.
I små hold af 2-3 folk ad gangen har de
møjsommeligt skrabet gammel maling
af, primet, bundmalet, tjæret og malet
skibene med farvestrålende linoliemaling.
I alt bliver det til mange hundrede
timers frivilligt arbejde i løbet af en
sejlsæson for de i alt 350 medlemmer af Vikingeskibsmuseets bådelaug.
Uden den indsats ville det ikke være
muligt at løfte opgaven med at holde
vikingeskibene sejlende, og der skal
ikke herske tvivl om, at museet er alle
de frivillige inderligt taknemmelige for
deres store engagement og arbejds–
indsat.
De store oplevelser må vente
Den alternative søsætning tog om-

kring fire timer med tilrigning af de
svære løftestropper og to løfteåg, der
skulle sikre, at skibet ikke tog skade
under løftet. Da alt var på plads tog
det bare ganske få minutter at få løftet
Havhingsten helskindet de 20 meter
ned i museumshavnen.
Da den store mobilkran efterfølgende pakkede sammen og kørte bort
mærkedes - på trods af det strålende
solskinsvejr - en stille tristhed over, at
fællesskabet må vente lidt endnu. Corona har sat en midlertidig stopper for
sejladser med vikingeskibene og for
de store oplevelser, togterne bringer
med sig for både frivillige søfolk og
alle os andre, der følger skibenes lange
rejser on-line.
Hvis vi ikke vidste det før, så har corona
og den sociale afstand mellem os gjort
det lysende klart, hvad det egentlig
betyder, når vi taler om fællesskabet, livet og traditionerne omkring
vikingeskibene og de klinkbyggede
træbåde, og hvorfor “nordiske klinkbådtraditioner” er nomineret til at
blive optaget på UNESCO’s repræsen–
tative liste over menneskehedens levende kulturarv.
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Roskilde Sejlklub
Af Norman Sloth, Roskilde Sejlklub

Respekt for corona-situationen
I lighed med det øvrige foreningsliv
har vi i Roskilde Sejlklub udvist fuld
respekt for indsatsen mod COVID-19
og afholdt os fra klubaktiviteter med
fysisk tilstedeværelse med mere end
10 personer, kun haft friluftsaktiviteter
med små hold, har holdt vores klubhus lukket og har 100% fulgt regler og
anbefalinger.

er der i fravær af fysiske sejladser nu
etableret spændende dyster i det
digitale univers, hvor nu 30 hold er
tilmeldt. I første stævne brillerede
Roskildes hold.

Når du læser denne havneavis er vi
forhåbentlig endelig kommet, kontrolleret og forsigtigt gået i gang med
flere af vores klubaktiviteter. Når vi nu
ikke har kunnet mødes fysisk og afvikle
større fælles aktiviteter, har vi forsøgt
nye tiltag og justeret på øvrige.

E-Sejlsportsligaen er Sejlsportsligaen i
et E-sejlads format. E-Sejlsportsligaen
læner sig så vidt muligt op ad formatet
fra Sejlsportsligaen. Der sejles i korte
heat, 1. og 2. division, og klub mod
klub.

E-sport: Roskilde Sejlklub vinder 1.
division stævne
Roskilde Sejlklub rykkede i 2019 op
i sejsportsligaens 1. division. I ligaen

Hvad er E-sejlads og E-Sejlsportsligaen?
E-sejlads er et simulationsspil, hvor
man kan sejle mod andre sejlere, sine
klubkammerater eller deltage i andre
sejladser med sejlere fra hele verden.

De næste stævner holdes 18. maj kl.
20, dernæst 1. juni kl. 20.
Sejladserne kommenteres og kan føl–
ges via dette link:
www.facebook.com/sejlsportsligaen/
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Roskilde Sejlklub

Kajak
Vores Kajakafdeling er begyndt at sejle,
hvilket fint kan afholdes med afstand.

Onsdagstur & -kapsejlads
Vi havde stort set sat sejl for at opstarte vores onsdagssejladser til 6.
maj. 20 både var tilmeldt under justerende former:
•

Ingen dommerbåd

•

Højst 2 personer om bord på hver
båd; skipper og fast makker

•

Opdeling i flere starter

•

Ingen samling hverken på broen
eller i klubhus

•

Faste baner, egen tidstagning og
GPS sporing af hver båd

Desværre modtog vi skærpede retningslinjer der betød, at trods opdeling
af starter blev arrangementet opfattet
som et med flere end 10 deltagere.
På den baggrund rettede vi ind og har
foreløbig udskudt opstart til efter 10.
maj, hvor vi håber på en lempelse.

Skolesejlads
Det har desværre ikke været muligt at
opstarte skolesejlalds og undervisning.
Vores nye J80 er heldigvis blevet klar–
gjort - igen under behørig hensyntagen til coronarestriktioner.
Standerhejsning fredag 15. maj kl. 17
Vi holder en alternativ standerhejs–
ning, hvor kun klubbens bestyrelse vil
være fysisk til stede. Vi livestreamer så
alle kan følge med og høre om nyt fra
klubben, aktuelle begivenheder m.m.
Se med via www.rosejl.dk og på klubbens facebookside
www.facebook.com/groups/rosejl/
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Roskilde Oplevelseshavn
Af Pia Amaia Rangen, Roskilde Oplevelseshavn
Status fra Roskilde Oplevelseshavn
Fra Foreningen Roskilde Oplevelses–
havn kan vi melde om lukket på grund
af Corona.
Det vil sige, at Tangloppen er lukket,
og vores aktiviteter og arrangementer
er aflyst indtil videre og nogle er flyttet
til efteråret.
Inden nedlukning var vi i fuld gang
med at planlægge sæsonen og gøre
hele vores område klar til at skyde en
masse spændende formidling og aktiviteter i gang inden påske.
Nye undervisere, nyt grej, ny målgruppe, flere involverede, nye støtter
og samarbejdspartnere og ny fore–
ning.
Danmarks Radio kører pt. ”Vilde vid–
underlige Danmark” sammen med
blandt andet Friluftrådet og deres
store projekt ”Vores Natur”, som
Roskilde Oplevelseshavn er blevet
godkendt til at lancere formidling for.
Planen var, at vi skulle have kørt undervisning på platformen 3 dage pr.
uge som noget nyt for borgere, insti-

tutioner og turister. Alt dette er nu
rykket til tidligst at starte i juni alt efter
myndighedernes udmeldinger.
Hvis vi må åbne, vil vi køre formidling
og aktiviteter både med og uden underviser hele sommeren og indtil 1.
november 2020.
I år er vi med i Affaldsfri Fjord sammen
med blandt andet Roskilde Kommune
og Nationalpark Skjoldungernes Land.
Dette inkluderer en række affaldsformidlinger i form af udstilling, henstilling til at samle sit skrald, men også
undervisning og et meget stort arrangement, der er flyttet fra maj til 4.
oktober 2020.
Hold godt øje med dette på vores
roskildeoplevelseshavn.dk og facebook samt Kultunaut og de andres
hjemmesider.
Der arbejdes på at få hjemmesiden intakt, og den er nu at finde som direkte
link fra Roskilde Havneselskabs side.
For ønske om medlemskab af foreningen: Kontakt formand Pia Amaia Rangan på ranganpia@gmail.com
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Roskilde Marineforening
Af Wilhelm Rohland-Larsen, Roskilde Marineforening
Roskilde Marineforening har de seneste 30 år haft hjemme på Elisa–
gårdsvej, hvor foreningen i 1990 er–
hvervede ejendommen nr. 10.

Det er i disse rammer, at foreningen holder sine medlemsmøder med
foredrag og spisning, og det er her
man kan hygge sig i baren og ordne
verdenssituationen eller fortælle historier fra gamle dage i de faste åbningstider onsdag og lørdag mellem 11 og
15.
Bag huset ligger en dejlig have med
overdækkede terrasser, hvor man i
sommerhalvåret kan tage en pause
og nyde en forfriskning i skygge under
hængende vinranker.

Mens første sal er udlejet til beboelse
danner stueetagen rammen om Marinestuen – et lille men spændende
museum med masser af maritime effekter i form af skibsmodeller, malerier, våbenskjolde og meget mere.
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Man behøver ikke at være medlem af
Marineforeningen for at aflægge et
besøg og se sig om i Marinestuen eller
haven i åbningstiden. Og skulle man
derefter få lyst til at blive medlem, kan
de fleste være med.
Som medlem af foreninger kan, efter
bestyrelsens godkendelse, optages
myndige danske mænd og kvinder:
1. der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet, eller
2. der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet, eller som nærer
interesse for orlogs– eller handelsflåden og dermed beslægtede
erhverv.
Kontingentet er på 450 kr./år.
En særlig afdeling i foreningen er i
øvrigt den traditionsrige kegleklub.
Selvfølgelig blev vi også ramt af CO–
VID-19, men så snart vi må, slår vi fuld
kraft frem.
roskildemarineforening.dk

Vi er vilde med vand
www.roskildehavneforum.dk

Side 29

Roskilde Havne Avis maj 2020

Side 30

Naturandagt i Boserup skov
Af sognepræst Martin Leif Ishøy
Oplev Gud i naturen - kom til naturandagt i Boserup Skov
Berørt af naturen
Gør naturen dig godt? Giver naturen
dig ro og glæde? Så skulle du deltage i
naturandagten i Boserup skov. Det sker
16. juni kl. 16.30 på shelterpladsen ud
mod fjorden på østsiden af skoven.
Der vil være fløjte, ord, sang og stilhed.
Naturandagterne åbner et rum, hvor
vi er sammen om fred, ro og en større
visdom.

På den baggrund tilbyder naturandag–
terne et rum, hvor vi er sammen i et
ønske om præcis fred og en større visdom og måske endda styrke til hver–
dagen.
Hvad sker der?
Naturandagterne er sammenkomster,
hvor vi er åbne for det, der ikke kan
måles og vejes eller sættes på formel
– i håb om fred og større visdom. Stilheden og naturens lyde er vigtige.

Hvad er meningen?
Naturen byder på gode oplevelser,
fred og megen visdom. Det ved alle,
der har gået tur i den. Da vi nu engang
selv er natur, er det på en måde os
selv, naturen gør os klogere på og lader
os hvile i – når vi altså gør det. Men det
er os selv i den forstand, hvor vi er en
del af noget større.

Det samme er musik, talte ord og sang.
Der indgår ikke nogen trosbekendelse,
men åbne bønner med plads til eftertænksomhed.

Vi er forbundet til hinanden, til den
grønne og blå natur og til Gud. Fordi
vi alle er forskellige, oplever vi også
hinanden, naturen og Gud forskelligt.

Medvirkende: Fløjtenist Gertie Johnsson og sognepræst Martin Ishøy.

Kilderne hentes i kristendommens
brede tradition, som alle dage er
spiret med grønne indsigter, og som
også i dag sætter nye skud.
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Naturandagt i Boserup skov

Hvornår?
Naturandagterne foregår tirsdage kl.
16:30–17:15 den 21. april (aflyst), 26.
maj (aflyst) og 16. juni 2020.
Hvor?
Naturandagterne foregår ved Naturstyrelsens shelterplads ved fjorden/østsiden af skoven.

For de der ønsker det, vil der være
fælles afgang fra Boserupgård Naturcenter kl. 16:00.
Fra naturcenteret til shelterpladsen
er der ca. 1 km. Naturcenteret ligger
midt i skoven. Bus 207 stopper flere
steder ved Boserup skov.
Se www.sjk.dk for uddybende tekst.
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Mad til hjemløse på Danhostel Roskilde
Af Kim Truesen, leder af Café Paraplyen i Taastrup
Mad til hjemløse på Danhostel i
Roskilde.
Værestedet Café Paraplyen i Taastrup,
som er et værested under KFUMs
sociale arbejde, blev som alle andre
steder lukket 13. marts grundet coronavirus.Værestedet har dagligt 80
besøgende.
Stedet bygger på samvær og netværk
igennem en masse sociale aktiviteter,
heraf 35–40 spisende gæster samt
gældsrådgivning, bisidderordning, stop
madspild (madudlevering 2 dage om
ugen til 80 personer, som afhenter
fødevarer.
Hvem kommer i Café Paraplyen?
Det er udsatte, psykisk sårbare ældre
og ensomme, men på værestedet er
alle bare mennesker, og de registreres
ikke.
Vi havde lige fejret 10 års fødselsdag
med 240 glade mennesker ugen før.
Og så blev alt lukket ned. Så vi tog en
beslutning om at holde kontakten til
vores gæster. De kunne enten hente
mad eller få maden bragt ud. Og vi
etablerede en telefonlinje for at holde
kontakten til vores gæster.

Det har gjort en forskel, og alle har
været rigtig glade for en snak og for at
holde kontakten.
Hurtigt fik Café Paraplyen stablet et
system på benene med afhentning og
udbringning. Vi talte om, hvordan vi
kunne gøre en forskel, og da de hjemløse ikke kunne sælge Hus Forbi, er
de nu indkvarteret på Danhostel igennem Hus Forbi, bl.a. i Roskilde, og her
kendte vi et par stykker, som ofte kom
i Café Paraplyen.
Vi besluttede at udlevere gratis mad til
dem 2 gange om ugen, når vi alligevel
havde madudlevering og kødgryderne
var godt i gang. Herefter kom Danhostel i Thorsholm i Taastrup og indkvarterede hjemløse - i alt 70–80 portioner
mad om ugen hver tirsdag og fredag.
Det er en imponerende indsats, der
bliver lagt for dagen. Vi kommer absolut ikke sovende til resultatet; mellem
110 og 130 måltider mad produceres
2 gange om ugen med tilhørende salat
og ofte hjemmebagt kage. Det kræver,
at der arbejdes hele ugen med forberedelser mandag og torsdag og færdiggørelse tirsdag og fredag.
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Mad til hjemløse på Danhostel Roskilde

Hertil kommer mange andre opgaver, pakning af ting og fødevarer fra
Fødevarebanken, udlevering og udbringning, registrering og logistik på
hvem, der skal have mad, varm, frost
eller smørerbrød. Udbringning med
lister over hvem og hvor, og alt dette
er overstået på ca. en time. Men kun
fordi forarbejdet er eminent.

Gennem samtaler med de indkvarterede på havnen i Roskilde får vi det
hele igen i form af taknemmelighed og
glæde over maden og de mange ting,
vi vedlægger fra fødevarebanken.
Men ikke mindst de hyggelige snakke
på havnen.

De frivillige har gjort en indsats udover
det sædvanlige; det mangler jeg ord
for at beskrive.

Her de friske fyre fra Danhostel, som tager i mod maden.
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