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NOVEMBER
Naturtur Fra Roskilde havn til Boserup 8 km
www.kulturbasen.dk/perl/arrmore/type-roskilde4?ArrNr=13376162
12/11 kl. 19-21
Roskilde Sejlklub: Fordragsaften med eventyreren Jens Als
Tilmelding: www.rosejl.dk/event/fordragsaften-medeventyren-jens-als/
14/11 kl. 19-21:30 Vikingeskibsmussum: Foredrag: Vikingernes kampteknik
20/11 kl. 18-21:30 Restaurant Store Børs: På eventyr med enhånds fluestang
30/11 kl. 11-17
Kunsthåndværker julemarked i Sejlklubben
10/11 Kl. 10:00
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DECEMBER
01/12 Kl. 11-17
01/12 kl. 13-14
01/12 kl. 14-16
07/12 kl. 05-12
15/12 kl. 10

Roskilde Sejlklub: Kunsthåndværkermarked
Julemanden anløber Roskilde havn med guf og kakao
(se Roskilde Avis)
Oplevelseshavnen: Kreativ julestue (se Roskilde Avis)
Roskilde Strandjægerforening: Nyjagt jægere
Se mere: www.facebook.com/events/395215871353632/
Naturtur Fra Roskilde havn til Boserup 8 km

JANUAR 2020
12/01 kl. 10
16/01 kl. 10

Naturtur Fra Roskilde havn til Boserup 8 km
Naturtur Fra Roskilde havn til Boserup 8 km

JUNI 2020
13/6 KL. 11-16
13/6 kl. 18-24
18/6-21/6
23/6

Vild med Vand – Byd ind med programforslag!
Caribisk Aften
Roskilde Jazz Days
Sct. Hans
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Roskilde Havneforum - hvad og hvem?
Hvad er 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.
Roskilde Havneforum støtter
Vi kan ikke tale alles sag, men arbejder
grundlæggende for at skabe en havn,
der er en aktiv del af byen.
Vi støtter op om åbne arrangementer,
der har flere funktioner:
•
•

•
•

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

Roskilde Havneforum støtter gerne op
ved hjælp af dialog, koordinering og
samarbejde.

Infotavlen
Plakater og lign. kan sendes til
infotavlen@roskildehavneforum.dk
eller afleveres på havnekontoret.
Havneavisen
Som noget nyt har vi søsat Havneavisen. Vi er glade for den modtagelse den
har fået. Dejligt med de mange input,
der er kommet.
Vi håber, at alle vil bruge den flittigt
som vidensdeling.
Så tænk allerede nu over, hvad I vil
have med:
• Nyheder fra de forskellige klubber,
foreninger, kommunen
• En god historie fra havnelivet
• Et interview , et godt billede
• En god havnevittighed
• M.m.

Roskilde Havne Avis november 2019
Roskilde Havneforum - hvad og hvem?
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.
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 sammenarbejde!

BESTYRELSEN

Formand:			

Iben Blum, Salsa Latina

Næstformand: 			

Knud Kristiansen, Havnebanden

Bestyrelsesmedlem/kasserer:

Michael S. Olesen, Roskilde Havneselskab

Bestyrelsesmedlem: 		

Ulla Werk, Roskilde Roklub

Bestyrelsesmedlem: 		

Jes Hovgaard, Roskilde Sejlklub

Bestyrelsesmedlem: 		

Søren Nielsen, Vikingeskibsmuseet

Næste udgivelse er 15. februar. Materiale skal være hos os inden 1. februar.

Bestyrelsesmedlem: 		

Pia Kloster, Roskilde Jazz days

Suppleant: 			

Ebbe Overgaard

Sendes til iben@roskildehavneforum.dk.

Suppleant: 			

W. Roland Hansen, Marineforeningen

Alt og alle er velkomne. Det er jer, der
bestemmer avisens indhold.
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Salsa Latina
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Salsa Latina
Vi dansere i Salsa Latina er nu trukket indendørs. Men én ting er lige så
sikkert, som da man for mange år siden kunne skimte vikingeskibe i horisonten: Salsa Latina vi vil være tilbage
næste år (med mindre Vikingerne
spænder ben).

Salsa Latina siger tak for i år og på gensyn næste sommer
Slendrer man en efterårsdag rundt på
Roskilde Havn og kommer igennem
Museumsøen, kan man næsten fremkalde fornemmelserne af eksotiske
rytmer, et menneskehav i bevægelse,
smil og glade mennesker; en stor koncentration af god energi.
Dans overtager aftenerne og vi glæder
os over vores fredagsaftener på Museumsøen i juli/august. Samspillet mellem kultur og natur, mellem menne–
sker og livemusik er et eksempel på, at
2+2 giver mere end 5. Folk kommer fra
hele hele landet, og vi har også besøg
af udenlandske gæster.
Nysgerrige øjne og øre, en danseskare
let på tå overgiver sig til musikken, hvor
nogen med teknik tolker tonerne, andre med sjælen synkroniseret.

Dans, snak, en kop kaffe fra Knarr, et
knus med goddag og farvel, rare mennesker møder gode mennesker og
“sød musik opstår”.

Salsa og musik på Museumsøen i august er et at de absolutte dansehøj–
depunkter på året.
Tak for i år og på gensyn sommeren
2020.

Vi vil gerne takke alle de institutio–
ner, som indgår i dette event. Først og
fremmest Roskilde Kommune, Roskilde Havneforum, Vikingeskibsmuseet
og Café Knarr for at udvide deres åbningstider. De forskellige bands, som
på hver deres måde skaber forbindelse
til de mange mennesker gennem
deres velspillede instrumenter.
Tak går til dem som kommer for at
deltage i arrangementet. Hvis det ikke
var for jeres gode intentioner om at
skabe en formidabel aften med dans,
rytme og medmenneskelighed ville
det ikke kunne lade sig gøre.
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Roskilde Jazz Days
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Roskilde Jazz Days

ROSKILDE JAZZ DAYS
Danmarks hyggeligste jazzfestival
Banner Scene med nyt logo.indd 1

28-05-2019 15:04:05

Roskilde Jazz Days 2019 havde publikumsrekord
Roskilde Jazz Days 2019 nåede nye
højder i publikumantal. Teltdugen
bugnede fra dag 1. Der er en stadigt
stigende interesse for festivalen.
Vejret holdt overvejende tørt, og
musikvalget ramte endnu engang plet.

teltet. Men desværre lader det sig ikke
gøre på nuværende placering.
Jazz Days håber at finde en løsning.
Vi glæder os til at se jer igen til Roskilde Jazz Days 18-21. juni 2020.
Se www.roskildejazzdays.dk

Jazz Days bød på et overflødighedshorn
af vellyd: Lækker feinschmecker-jazz,
en “konverteret” grandprix-vinder,
Danmarks dygtigste jazzsangerinder,
blues og funk etc.
Festivalen blev behørigt afsluttet med
et brag af et Elvis-show, fremført af Europas dygtigste Elvis-imitator med et
22 mand stort bigband i ryggen under
ledelse af selveste Peder Kragerup.
Den store popularitet gør det nu
bydende nødvendigt at forsøge at løse
pladsproblemerne med udvidelse af
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Havneselskabet
Nyt kontor og nyt havnehus på vej
Nedrivningen af det gamle havnekontor er begyndt. Det gamle havnehus
har frivillige, under kyndig ledelse,
tømt og flyttet til RS containere. Stort
arbejde. Roskilde Sejlklub har stillet
midlertidigt kontor til rådighed. Her
kan man finde havnefogeden indtil
det nye havnekontor står klar. Stor tak
til RS for lån af lokaler og for, at andelshaverne kan benytte toiletter og
bad på lige fod med sejlklubbens medlemmer.
Havnefoged Sven Hvid er godt tilfreds
med antallet af gæstesejlere denne
sommer - som han siger:
”Vi har på nuværende tidspunkt haft
omkring 1100 overnattende gæster,
hvilket ligger tæt på sidste års tal. Som
sædvanlig har vi haft besøg af mange
udenlandske sejlbåde. Dog ikke som
sidste år, hvor vi havde besøg fra både
Canada, Japan og Rusland. Hovedsageligt er det mange svenske tyske
og hollandske gæster, som finder ned
til os i Roskilde. Og som de fleste siger
er det en fantastisk tur ned gennem
fjorden.

Roskilde Havne Avis november 2019
Havneselskabet

Der er masser af oplevelser i Roskilde,
og så kan man være i København på en
halv time.”
Både bliver taget op
Der er stadig liv på havnen. Lige nu
foregår det meste på havneforpladsen ved kranen. Her kan man opleve
kranteamet arbejde på at få taget
både op til vinterhi. Dette fantastiske
team er ansvarlig for sikkerheden,
når der søsættes eller optages både.
Kranteamet består af frivillige og helt
ulønnede andelshavere fra Roskilde
Havneselskab, som er instrueret i brugen af bådkranen.
Hjælpende hænder kan altid bruges
Har du lyst til at lære flere andelshavere at kende og være en del af det sociale liv på havnen, så har havnen altid
brug for flere hjælpere.
Kontakt havnefoged Sven Hvid.
Hjælpere får som tak hvert år en fest,
hvor alle, der har hjulpet til med arbejdet på havnen, inviteres med ledsager.
Festen går under navnet Afsavnsfest.
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Dana - den ikoniske røde kutter

Historie fra Havnen

Interview med Mette Andersen
Af Michael Schäffer Olesen

Roskilde Havne Avis november 2019
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Dana - den ikoniske røde kutter
Mette har gennem årene haft så
mange gode oplevelser, at de ikke
kan tælles. Studenterne og høj musik
tæller dog ikke med her :-)
Der har også været et par dårlige
foruden stormen Bodil. Den værste
oplevelse Mette har i sin erindring var
en mørk og regnfuld nat, hvor Dana
sprang læk og pumpen ikke virkede
helt som forventede. Der var nogle
timer, hvor kampen mod stigende
vandstand inde i båden var meget
nervepirrende, men med dagslyset,
en ny pumpe, savsmuld og en dykker
endte historien godt.

Dana - den ikoniske røde kutter alle
kender fra Roskilde inderhavn - skifter
reder og ejer.
Lattermilde Mette Andersen købte
Dana i 2013 for at gøre en gammel
drøm om at bo på en båd til virkelighed. Efter købet gik det hurtigt op
for Mette, at et er at købe en husbåd,
noget helt andet er at finde en havneplads til sådan en.
Efter mange opkald til havnefogeder
rundt om i København og omegn fik
Mette endelig en venlig en af slagsen
i røret. Det var vores egen Sven Hvid,
der tilbød en lejeplads.

Den tog Mette glad imod. Lejepladsen
er nu blevet til en andelsplads.
Med venners hjælp sejlede hun Dana
til Roskilde havn, hvor hun fortøjrede
til bolværket ved havnekiosken, og der
har den stort set ligget siden.
Stormen Bodil i december 2013 var en
brat opstigning på mere end 2 meter
ud på natten, og det var noget af en
oplevelse for Mette. Her var der ikke
tid til søvn.
Dana og fortøjningerne klarede den til
Mettes glæde uden mén.

Nu er Mette ikke en af de stille piger i
klassen, så mange nye venner er det
også blevet til. På forunderlig vis har
Mette også fundet kærligheden i banditten Erik. Det er hans hus, beliggende lige uden for byvolden ved Røde
Port, Mette flytter hen nu, hvor Dana
kommer i nye hænder.
Erik har renoveret på huset i de sidste
20 år! Alligevel får Mette noget at se
til, men hun er overbevist om, at med
hendes drive skal huset nok blive færdigt inden jul.
Mette bebuder, at hun ikke slipper

havnen - hendes andel i Roskilde
Havneselskab er ikke til salg. Drømmen om en ny båd er der stadig.
Vi er mange, der har slået en sludder
af med Mette på havnekajen, og vi
kommer til at savne hendes glade smil
og gæstfrihed. Vi glæder os til, at hun
anløber havnen igen på en ny skude.
Dana sejler retur til København så
snart Kronprins Frederiks bro og vejret
tillader det.
Så farvel Dana.
På gensyn Mette og Erik.
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Julemanden besøger Roskilde havn søndag 1. december

Gå ikke glip af årets julebegivenhed,
når julemanden lægger til ved Roskilde Havn søndag 1. december.

Ved sejlklubben vil der være forskellige aktiviteter børnene kan se på og
måske prøve.

Børn og voksne inviteres ned på havnen søndag 1. december fra kl. 13 -14
for at tage imod julemanden, når han
kommer sejlende ind og lægger til ved
Roskilde Sejlklub, Strandgade 12.

Program

Julemanden har lovet at tage godter
med i sækken til alle de søde børn, og
julemor venter sammen med alle de
fremmødte børn.
Roskilde Havneforums nisser byder på
varm cacao og musik.
I sejlklubben kan alle gå på opdagelse
i det årlige julemarked med salg af forskelligt kunsthåndværk og juleting.

Kl. 13:00 Kakao og musik. Julemor under
holder og nisserne hjælper til

Roskilde Havne Avis november 2019
Julemanden besøger Roskilde havn søndag 1. december

Kontakt for yderligere information:
Iben Blum
29663307
ibenblum@gmail.com

Kl. 13:30 Julemanden kommer sejlende
Kl. 14:00 Arrangementet slutter

Sejlklubbens café har åbent for salg af
kaffe og kage.
Der er også julemarked på Sognegården på Sankt Jørgensbjerg.
Se mere på www.sjk.dk/begivenhed.
Kom og nyd den gode julestemning på
havnen.
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By- og læringsrum skal skabe liv i kanalen på Roskilde Havn
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By- og læringsrum skal skabe liv i kanalen på Roskilde Havn

Af Uffe Clemmensen

Vi er nok mange, der gennem årene
har set på den lange kanal ved vandrerhjemmet og tænkt på, om der var
en mening med denne, og at det var
trist, at der ikke kunne skabes aktivitet
her.

Efter en lang række møder med kommunen og andre samarbejdspartnere,
inviterede jeg biolog Maria K. Holst
Palner fra Aarhus Universitet/Risø ind
i udformningen af projektet. Maria
har stor erfaring fra bl.a. Den Blå Pla–
net. Min erfaring fra opbygningen af
Roskilde Oplevelseshavn skulle også
indgå i projektet, så man bl.a. kunne
undervise skolebørn i forskellige elementer og skabe den samme succes
som ROH er i dag.

For ca. 2 år siden præsenterede jeg en
idé og plan for Roskilde Kommune. Udgangspunktet var, at der skulle være aktiviteter/læring samtidig med, at man
kunne nyde vores dejlige havn. Projektet hed dengang ”Den svævende legeplads”. Ideen var bl.a., at dette lærings– På et tidspunkt i processen involvereområde ikke skulle flyde på vandet de Roskilde Kommune arkitektfirmaet
men var forankret i bunden af kanalen. Kullegaard, og hvor vi i samarbejde

med dem fik det indtryk af ”byrum”
med i projektet, som kommunen ønskede.
Plan- og Teknikudvalget har nu godkendt projektet i oktober måned. Herefter skal der udarbejdes et budget
og en række undersøgelser, der skal
bane vejen for den endelige udførelse. Det er Roskilde Kommune,
som er bygherre og projektansvarlig,
herudover er Havneforum, Roskilde
Oplevelseshavn og Nationalparken,
partnere i projektet, der sammen med
Maria og jeg skal samle trådene i de
forskellige projekter.

Det bliver et stort arbejde med at søge
fonde, men vi er overbeviste om, at
projektet vil vække begejstring hos de
forskellige fonde. Fondsstøtten er en
nødvendighed for projektets gennemførelse.
Vi forventer, at byggeriet kommer i
gang i 2020, så vi forhåbentlig kan skabe et nyt spændende område i havnen
for alle.
Se projekttegninger og ideerne her:

https://drive.google.com/ open?id=1NSKI7qJbqu8enKY57pUBPIlAdjsfyGe6
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Trim-medlemsskab af Roskilde Roklub
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Roskilde Sejlklub - Foredragsaften med eventyrer Jens Als

Foredragsaften med eventyrer Jens Als tirsdag 12.11. kl. 19.00

I den lange mørke vinter er der lukket for roning på fjorden, men du kan
blive købe et trim-medlemsskab og få
adgang til det dejlige klubhus lige midt
på havnen og benytte klubbens motionsrum + deltage i klubbens sociale
liv.
Det koster 516 kr. i kvartalet hvis du er
18-64 år og 344 kr. hvis du er 65+.
Det bliver endnu sjovere, hvis du til
foråret skifter til at være roer og kommer med ud på fjorden.

Du kan næsten hver dag hele sommeren komme med på fælles roture
til Kattinge Vig, rundt om Elleore eller
hvad vejret tillader.
Det er dejlig motion og godt fælles–
skab.
Læs mere om at blive medlem i Roskilde Roklub på www.roskilderoklub.dk.
Mange hilsener
Ulla Werk

Roskilde Sejlklub inviterer såvel venner som medlemmer af Roskilde Sejl–
klub til en eventyrlig aften i selskab
med medlem af Eventyrernes Klub
Jens Als.
Sejlads har altid været en del af livet for
den 60-årige top-idrætsmand. Også
efter at han brækkede ryggen som 15
årig som skibsdreng i Spanien med ef–
terfølgende lammelser i benene.

Jens har mange dramatiske historier
på CV’et: Alene over Atlanten flere
gange, forlis efter container-påsejling
m.m.
Snyd dig ikke for denne aften!
Arrangementet er åbent og gratis
for såvel venner som medlemmer af
Roskilde Sejlklub, men vi ønsker tilmelding, som sker via www.rosejl.dk.

Sejlads har også været på det Pa–
raolympiske program siden 2000 i
Sydney, og Jens Als Andersen har som
den eneste nogensinde repræsenteret
Danmark i sejlads 4 gange siden.

Vi er vilde med vand

Vi er vilde med vand

www.roskildehavneforum.dk

www.roskildehavneforum.dk

Roskilde Havne Avis november 2019

Side 20

Roskilde Havne Avis november 2019

Tre nye kølbåde til Roskilde Sejlklub

Søndag 27/10 sænkede Roskilde Sejl–
klub sommerstanderen og markerede
derved overgangen til vintersæsonen.
Samtidigt markerede klubben anskaffelsen af tre J80´ere med båddåb.
Klubbens tre nyanskaffede J80 blev af
formanden for Kultur- & Idrætsudvalget, Claus Larsen døbt Hugin, Munin
og Freke.
I sin tale refererede Claus Larsen til
Roskildes tradition som søfartsby.
Vikingerne var datidens dygtigste
sømænd, og med selklubbens nyanskaffede både er der potentiale til at

oplære nye sejlere og hjælpe sejlklubbens elitesejlere til at indfri deres høje
sportslige ambitioner.
Klubbens nye J80 har meget brede
anvendelsesmuligheder og skal bruges af både sejlerskolen, juniorerne,
matchracerne, til firmaarangementer,
tursejlergruppe, skolebørn og sikkert
mange andre ting, som vi endnu ikke
har fundet på.
Bådene er meget velegnede til alle aktiviteter grundet bådenes store cockpit. De er moderne i deres sejlføring
med genakker, og de er lette at sejle.
For dem, der er ekstra skrappe, har
J80 mange trimmuligheder.

Tre nye kølbåde til Roskilde Sejlklub

Man kan sågar overnatte i bådene.
J80 er kommet til klubben via mange
medlemmers indsats.
Der skulle anskaffes
penge, bådene skulle
findes og handles, brin–
ges hjem, rigges til, repareres, shines op osv.
Normann Sloth
Formand
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Roskilde Sejlklub modtager foreningspris

På årets store Frivilligheds dag fredag
27. september fik Roskilde Sejlklub
den fornemme foreningspris Start- og
udviklingspuljen.
Prisen, der er stiftet af Folkeop–
lysningsudvalget “påskønner en indsats, der i særlig grad har opnået et
bemærkelsesværdigt resultat for foreninger, organisationer eller kommunen.”
Prisen blev begrundet i ”klubbens
store engagement med at udvikle et
aktivt friluftsliv i og omkring Roskilde
Fjord.”
Roskilde Sejlklub tilbyder mange ty–
per sejleraktiviteter for børn, unge og
familier, som alle får fantastiske naturoplevelser, vigtig læring om sikkerhed

på vandet og mulighed for at indgå i
stærke fællesskaber.
”Roskilde Sejlklub har gennemført et
succesfuldt forsøgssprojekt med 2
skoleklasser, hvor undervisningen har
været en kombination af sejloplevel–
ser, matematik, geografi, fysik og bio–
logi.”
Prisen blev overrakt af formanden for
Folkeoplysningsudvalget John Jacobsen til klubbens formand Normann
Sloth og næstformand Henning Enemark.
Med prisen følger 5.000 kr.
Normann Sloth
Formand
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Fyr den af.... En aften om sikkerhed 18. november kl. 19

Nødkommunikation og nødraketter – En aften med fokus på sikkerhed
18. november kl. 19:00 - 21:30
Roskilde Sejlklub inviterer alle til en
spændende aften med fokus på sikkerhed.
Har du nogensinde sendt en nødraket
til vejrs? Hvornår er det, at man bruger et nødblus? Siger MOB, PLB eller
EPIRB dig noget? Har du beskæftiget
dig med nødkommunikation siden du
tog VHF-certifikat eller dueligheds–
prøve?
Mandag 18. november inviterer Ros–
kilde Sejlklub til en aften, hvor vi hører
om nødkommunikation.
Igen får vi besøg af en instruktør fra
Søsportens Sikkerhedsråd som en del
af Sejl-Sikkert-kampagnen.

Du vil blive præsenteret for et oplæg
om nødkommunikation, og du vil få
tips om, hvilke sikkerhedsmidler der er
hensigtsmæssige i netop din situation.
Der vil også være diskussion undervejs.
Da der kan være risiko for, at det er dig,
der en dag falder overbord, er det en
god idé at invitere dine gaster/medsejlere til denne aften og give dem et
grundkursus i nødkommunikation.
Medbring gerne smartphone eller tablet denne aften.
Vi glæder os til en spændende aften!
Normann Sloth
Formand
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Vinter på Vikingeskibsmuseet

Roskilde Havne Avis november 2019
Vinter på Vikingeskibsmuseet

Du kan tage kappe og kofte på - eller
særk og selekjole - og træde ind i rollen som handelsmanden på vej mod
Middelhavets markeder eller høvdingen med kurs mod Englands kyster.
Engelske rundvisninger
Har du gæster på besøg? Så skulle du
måske vise dem Vikingeskibsmuseet.
Fra 4. november til 23. december er
der daglige rundvisninger på engelsk
kl. 13.00 og 15.00.

Vikingeskibsmuseets rekonstruktio–
ner er med slid og slæb blevet hevet
på land, temperaturen er faldet og de
lyse timer bliver færre, men der er stadig masser at se på Vikingeskibsmuseet i vinterhalvåret.
Besøg bådværftet
Bådværftet har åbent hele året, og
selv om Skuldelev 3 projektet er på
pause vinteren over arbejder bådbyggerne stadig med vedligehold af museets bådsamling. Her kan du kan hilse
på bådbyggerne og se deres værktøjssamling.

Stig ombord – en udstilling for hele
familien
Stig ombord på et vikingeskib og få
oplevelsen af at være på en foran–
derlig sørejse over åbent hav. Fra to
vikingeskibe i fuld størrelse er der
udsyn til det omskiftelige hav og hori–
sonten. Skibsvæggene er levende og
følger skrogets rytme i bølgerne og solens og månens gang over. De mange
lyde - mastens knirken, skibsskrogets
knagen, vindens susen, skippers kommandoer og bølgerne, der slår mod
skibssiden, er reallyde optaget på rekonstruktionerne Havhingsten og Ottar
under deres togter i al slags vejr.
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Rundvisningen har fokus på de fem
originale vikingeskibe fra Skuldelev,
der er udstillet i Vikingeskibshallen.
Skibene vidner om vikingetidens specialiserede skibsfart, om krig og togter,
om handel og rejser til fjerne egne og
om livet i Norden for 1000 år siden.
Jul på Vikingeskibsmuseet
Tag dine venner og familien i hånden
og besøg Vikingeskibsmuseet, når vi
i juledagene fra 26. til 30. december
fejrer lysets tilbagevenden. Havhingsten er pyntet med lyskæder, og der
vil være særlige juleaktiviteter. Programmet er endnu ikke lagt, men du
kan følge med på www.vikingeskibs–
museet.dk.

Bliv ven med Vikingeskibsmuseet
Venneforeningen bistår løbende Vikingeskibsmuseet med medlemmers
frivillige arbejde i museet, og omkring
en tredjedel af kontingentmidlerne
anvendes til årlige økonomiske donationer til konkrete projekter på museet.
Som medlem af Vikingeskibsmuseets
Venner får du:
• Fri adgang til Vikingeskibsmuseet
inkl. en ledsager så længe medlemskortet
er gyldigt
• Fri adgang til foredrag og andre aktiviteter arrangeret af foreningen
• Mulighed for at købe Vikingeskibs–
museets egne publikationer og varer
fra museumsbutikken med en fordelagtig rabat.
Læs mere og bliv medlem her: www.
vikingeskibsmuseet.dk/om-museet/
venneforening/
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Roskilde Sejlklub tilbyder firmaevent på Roskilde Fjord

Roskilde sejlklub har i den foregående
sæson haft stor succes med at tilbyde
sejlevents for virksomheder. Flere virksomheder fra Roskilde og omegn har
været med på vandet i 2019. Sejlsport
er en super teambuildingsøvelse, da
deltagelse fra alle ombord er nødvendig for at få båden til at sejle stærkt.
Under kapsejladserne vil deltagerne
blive mødt af intense situationer, hvor
der skal reageres hurtigt og kommunikationen deltagerne imellem er afgørende for, hvordan båden sejles.
I den kommende sæson åbner sejl–
klubben ligeledes op for muligheden
for, at lokale virksomheder kan opleve
kollegerne på gyngende grund.
Sejlklubbens uddannede undervisere
fungerer som skippere/instruktører i
klubbens nyindkøbte J-80 både. Del–
tagerne lærer under kyndig vejledning fra instruktørerne, hvordan man

får en båd til at sejle så hurtigt som
muligt. Deltagerne konkurrerer imod
hinanden i kapsejladser, hvor det afgøres hvem der har mest saltvand i
blodet.
Et firmaevent på Roskilde fjord er perfekt til teambuilding, sommerarrangement, polterabend, kundepleje mm.
Hvis man gerne vil høre mere kan man
kontakte:
events.roskildesejlklub@hotmail.com
eller telefon: 30 64 16 35.
Klar til 1. division
Efter en spændende sæson i den danske sejlsportsligas 2. division er RS i
overlegen stil klar til 1. division. Det
blev slået fast efter at Nikolaj Borch,
William Rugolo og søstrene Elisabeth
og Amanda Uldal sejlede en 4. plads
hjem ved det sidste af 4 stævner i
Århus.
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Roskilde Sejlklub klar til 1. division

I sejlsportsligaen sejler klubberne mod
hinanden, det behøver derfor ikke
være samme besætning, der sejler
alle fire stævner. Det var heller ikke
tilfældet for RS, der blev repræsenteret med 14 forskellige sejlere fordelt på 4 stævner. RS vandt første
stævne i Lynæs og blev nummer 2 i
Skovshoved. Der er derfor store ambitioner for næste sæson, når RS skal
prøve kræfter med den bedste række
i sejlsportsligaen.
“Vi glæder os meget til næste sæson.
Vi kommer til at træne en del hen–
over vinteren, hvor vi blandt andet skal
på en række træningslejre” fortæller
Nikolaj Borch.
Danmark har to divisioner à 18 hold. RS
startede sidste år i 2. division og er nu
klar til 1. division efter en samlet 2. plads
i 2. division. Ligaen bliver sejlet i de mo–
derne og hurtige J-70 sportsbåde.

Seks både på banen ad gangen sejler
speed fleetraces à 12-15 minutter.
Mellem hver sejlads skiftes besætninger. Protester afgøres på vandet. Efter
årets fjerde stævne i 1. division kåres
en samlet ligavinder og dermed en
dansk mester. De fem nederst place–
rede klubber rykker ned i 2. division.

Samtidig rykker de fem bedst placerede 2. divisionsklubber op i 1. division.
Vi glæder os til at følge Roskilde sejl–
klub i første division.
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ROH repræsenteret
i det nye Nationalparkråd

Lisa May Werneburg som projektleder
og naturformidler i ROH, er valgt ind i
Nationalparkrådet. ROH er en meget
vigtig ”port” til nationalparken med
den omfattende naturformidling og
fokus på plast i naturen.
Lisa vil få en vigtig rolle i det komende
råd i de næste 4 år.
Stort tillykke!
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Nyt kontor og havnehus på vej

Det gamle havnehus er tømt og flyttet
til RS. Huset er revet ned.
Den længe ventede miljøtilladelse fra
Regionen er modtaget, og nu afventer
havneselskabet ledningsomlægninger
og byggetilladelse før de kan komme
i gang. Med lidt held går man i jorden
om ca. 4 uger, og der bliver håbet på
en mild vinter.
Der er indgået totalentrepriseaftale
med JJ Tømrer & Snedker A/S, Jyde–
rup.
Roskilde Sejlklub har stillet midlertidigt kontor til rådighed. Her kan man
finde havnefogeden indtil det nye
havnekontor står klar. Stor tak til RS for
lån af lokaler og for, at andelshaverne
kan benytte toiletter og bad på lige fod
med sejlklubbens medlemmer.
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Spændende foredrag i ROLK: På eventyr med en enhånds fluestang

På eventyr med enhånds fluestang
Onsdag 20. november kl. 18-21:30
på Restaurant Store Børs
Den passionerede fluefisker Lasse
Elmgren holder foredrag i ROLK om sit
eventyrlige fiskeri i ind- og udland med
enhånds fluestang.

Uanset om du er fluefisker, spinnefisker eller noget tredje, så får du indblik
i de fiskemuligheder, der kan være
rundt omkring.

Hør om spændende steder og
muligheder i Danmark, du måske
ikke vidste fandtes. Kom med rundt i
verden og hør, hvor billigt du rent faktisk kan opsøge fiskeeventyr.

Foredraget er for alle.

Du kommer med til alverdens destinationer, der byder på alt fra fiskeri i
pulserende elve til fantastiske troper
og åbne kyster.

Pris:
200 kr.
Junior: 100 kr. + gebyr.
Inklusiv i prisen er en lækker anretning
serveret af Restaurant Store Børs samt
kaffe. Drikkevarer kan købes særskilt.
Du kan tilmelde dig foredraget her:
flexbillet.dk/rolk/event/rbes7h

Vi er vilde med vand

Vi er vilde med vand

www.roskildehavneforum.dk

www.roskildehavneforum.dk

Roskilde Havne Avis november 2019

Side 30

Vinterløb med Roskilde Motion
Det er skønt at løbe fra havnen og ud
langs vandet på en sommerdag. Men
det bliver sværere at komme afsted,
når det bliver mørkt og regnfuldt i november. Løsningen kan være Roskilde
Motion, hvor 30-50 løbere mødes tre
gange om ugen og løber en tur.
Du har nok set os ved trappen mellem
P-pladsen og Museumsøen mandag
og onsdag lige før kl. 18 eller lørdag
lidt i 9. Her mødes vi når vi skal ud og
løbe, og for mange er det blevet et
fast indslag i hverdagen hvor vi får nye
bekendtskaber og gode snakke.
Roskilde Motion er en social løbeklub:
Vi løber ikke hurtigere end vi kan
snakke sammen. For hvis man skal
blive ved med at løbe, er det vigtigt at
lære hinanden at kende og få et sammenhold, som betyder at man ikke vil
undvære sine løbeture 2-3 gange om
ugen.
Det er også vigtigt for den enkelte at
finde et løbehold, som løber et passende tempo. Hvis man alt for tit føler
at man sakker agterud, så viser erfaringen, at man dropper motionsløbet
igen.

Roskilde Havne Avis november 2019
Vinterløb med Roskilde Motion
Vil du også være løber i Roskilde Motion, så hold øje med vores hjemmeside og Facebook for at se hvornår der
starter et introforløb. Kan du allerede
løbe 5 kilometer, kan du starte med
det samme.
Fakta om Roskilde Motion:
Klubben har eksisteret siden 2011
226 medlemmer pr. 1/10 2019

Når det bliver mørkt og koldt er det dejligt at
have et løbehold til at holde sig i gang.

Hvert forår starter nye løbere. Nogen
har aldrig løbet tidligere, andre har
ikke holdt fast fordi de har fået skader eller ikke har kunnet holde motivationen. I løbet af ti uger bliver nye
løbere i stand til at løbe 5 kilometer
uden stop. Opskriften er langsomt at
øge løbedistancen – også for at undgå
skader.

Kontingent: 400 kroner første år. Der–
efter 200 kroner om året.
1. lørdag i måneden byder klubben
på morgenmad efter løbeturen i
fælleshuset, Duebrødre Kloster på
Skt. Agnesvej.
Hjemmeside: www.roskildemotion.dk
Facebook:www.facebook.com/
RoskildeMotion

At holde fast i løbet: Nye løbere er
”uddannet” i juni, og glider ind på de
eksisterende løbehold. Forhåbentlig
bliver det lettere at gøre løb til noget
man gør hele året. I hvert fald står der
et løbehold og venter på havnen mandag, onsdag og lørdag… også selv om
det regner eller sner.
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Roskilde Havne Avis november 2019
Kunst- og håndværksmarked
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Kreativ julestue i Oplevelseshavnen

Kreativ julestue på Oplevelseshavnen søndag 1. december kl. 14-16
Kom og lav dit helt eget julepynt og
stangfigurer - selvfølgelig med fjordens
dyr.
Alle juletræer bør have en krabbe som
pynt.
Eller hvad med dit eget lille fingerdukketeater?
VI har varm saft, kaffe og juleguf samt
skabeloner og nogle materialer til at
fremstille sjove ting af.
Det koster 20 kr. pr barn.
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