
RØSNÆSNYT Nr. 51

- Et blad for samtlige foreninger, skolen og kirken på Røsnæs

18. ÅRGANG  JANUAR 2018

Røsnæs Fyr er blevet det helt store tilløbsstykke med rigtig mange besøgende 
hvert år. Her kan man komme op i det gamle fyr og nyde udsigten, men man 
kan også blive på jorden og nyde en kop kaffe i/ved den hyggelige cafe’. 
Inde i bladet kan man læse mere om fyret og ”fyrpasserne”
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Velkommen til sæsonstart
Røsnæs Fyr 2018
Skærtorsdag den 29. marts

Café og fyr er åbent for besøgende både 
lørdag og søndag i hele sæsonen fra den 
29. marts og frem til den 21. oktober sidste 
søndag i efterårsferien.
Derudover er der åbent alle dage i forbin-
delse med Påsken, St. Bededag, 1. maj, Kr. 
Himmelfartsdag, Pinsen og Grundlovsdag
På alle åbningsdage i weekends og andre 
helligdage er der åbent fra kl. 11.00 – 16.00
NB. Der afholdes informationsmøde 
for alle fyrpassere tirsdag den 17. april 
kl. 18.00 i det Maritime Aktivitetshus på 
Røsnæs Havn.
Med venlig hilsen 
Røsnæs Udvikling & Beboerforening

Nye frivillige fyrpassere er meget 
velkommen til at henvende sig til:
Troels Birk Kristoffersen 20 99 93 90   
E-mail: annetroels@gmail.com

Generalforsamling
Røsnæs Udvikling & Beboerforening afholder generalforsamling

torsdag den 19. april kl. 19.00 i Røsnæs Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig være

formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre tragtement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

www.roesnaes-udvikling.dk

Kalundborg Kommunes Bo- og 
Aktivitetscenter har åbent på hverdage:
Fra den 3. april. – 19. oktober åbent alle 
dage fra 11.00 - 15.00.
På hverdage i ugerne 28 - 29 - 30 - 31 
er der åbent fra 11.00 - 17.00.
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Vi kan godt lide traditioner

Traditionen tro inviterede RUB til julefro-
kost og igen i år var det i samarbejde med 
Røsnæs Forsamlingshus, som stod for den 
udsøgte julemenu. Og det lader til, at vi i 
vores lokalområde er glade for traditioner, 
for der kommer nemlig fl ere og fl ere til år 
efter år. Det betød, at vi denne gang havde 
fuldt hus – og dermed 100 gæster - og der 
var tilmed gæster på venteliste. 

De festglade gæster kom i god tid, og der 
var stor interesse for at snakke med hinan-
den på kryds og tværs. I løbet af aftenen var 
der amerikansk lotteri. Her lykkes det også 
at få helt udsolgt og de mange sponsorgaver 
blev uddelt til de heldige vindere. Efter 
maden stod LG-duo for den musikalske 
underholdning, og der blev danset og snak-
ket helt frem til ”lukketid” kl. 01.

Vi takker for jeres opbakning både i form 
af deltagelse og sponsorgaver - Vi glæder os 
allerede til julefrokost 2018, hvor det igen 
vil blive afholdt tredje fredag i november. 

Men det er ikke kun julefrokosten i forsam-
lingshuset, der er blevet en tilbagevendende 
årlig begivenhed knyttet til vores højtider. 

Også Nytårsvandring, der afholdes første 
søndag i det nye år, kan så småt kaldes 
en tradition, da vi i 2018 afholdte det for 
anden gang. Vandreturen begyndte med 
champagne og kransekage i Naturrummet 
med RUB som værter. Efter velkomsttalen, 
nytårsskålen og en kort fortælling om ru-
terne begav de knapt 100 deltagere sig ud 
på vandretur i det naturskønne Kongstrup 
Klinter. 

Vejret var med os. Det var koldt men klart, 
så de rekordmange deltagere i nytårsvan-
dringen fi k fuld udsyn til den betagende 
natur, og den frosthårde jord gjorde det 
kuperede terræn lidt lettere at gå rundt i. De 
fl este valgte at gå 6 kilometerruten, hvor 
man blandt andet kommer forbi de to land-
marks Horsedalen og Kongstrup Klinter. 
Nytårsvandringen er den første i rækken af 
vandreture, der alle har spot på forskellige 
steder på den 25 kilometer lange Røsnæs 
Rundt rute. Der er forårsvandring søndag 
den 11. marts kl. 10 med mødested på den 
store p-plads ved Fyret og en sommervan-
dring den 3. juni med mødested kl. 10 på 
havnen ved det Maritime Aktivitetshus. 
Her planlægges ruter på den nordlige del af 
Røsnæsspidsen. 
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Røsnæs Fyr tak for sæsonen 2017 
og velkommen til sæsonen 2018

Nyt fra Fællesspisningen

Hermed vil vi gerne sige endnu en gang 
tak til alle fyrpassere som har hjulpet til på 
Røsnæs Fyr i 2017. Vi er meget taknem-
melige for jeres uvurderlige hjælp enten 
som fyrguide eller som cafépasser. Det er 
en meget stor hjælp der bliver ydet og som 
bliver værdsat af først og fremmest af de 
mange gæster, der besøger Røsnæs Fyr i 
sæsonen, men i særdeleshed også i vores 
bestyrelse i RUB.

Selvom sidste sæson vejrmæssigt var en 
blandet sæson lykkedes det alligevel at 
skabe et meget fl ot resultat med et overskud 
på ca. 108.000,- kr. 
Alle der har bidraget med vagter på Røsnæs 
Fyr kan være meget stolte over resultatet. 

Godt nytår 2018 ønsker vi fra fællesspis-
ning på Røsnæs. 

2017 var et godt år, hvor vi fra puljen til 
frivillige aktiviteter på ældreområdet blev 
bevilget 7.200 kr. Det rakte til at betale 
huslejen til Forsamlingshuset og gjorde, at 
vi kunne bruge noget mere på maden. Vi 

– Et resultat som hjælper os videre med at 
færdiggøre nogle af de sidste Landmarks 
i projekt Røsnæs Rundt samt nogle af de 
kommende på Røsnæs.

Vi håber I har lyst til igen at tage en tørn, 
når den nye sæson begynder Skærtorsdag 
den 29. marts Hvis I har venner eller fami-
lie, som har lyst til at tage en vagt sammen 
med Jer - hører vi gerne nærmere.
Som omtalt andet sted i bladet afholder vi 
i lighed med sidste år et informationsmøde 
for såvel nye som ”gamle” fyrpassere. Det 
foregår i Aktivitetshuset på Røsnæs Havn 
tirsdag den 10. april kl. 18.00

Røsnæs Udvikling & Beboerforening

har igen i 2018 søgt og fået bevilget til hus-
lejen, hvilket jo ”luner” dejligt.

Sæson 2018 starter onsdag d. 7. februar kl. 
18.30. 
I marts er der en afvigelse, da vi laver 
”madfællesskab” med Brugsen , og det 
bliver torsdag d. 8. marts kl. 17.30, hvor der 
inviteres til familiefællesspisning. 
Der kommer opslag op vedr. menuen og 
tilmeldelse.

Derefter vil der være fællesspisning i for-
samlingshuset første onsdag i månederne 
april og maj kl. 18.30. 
Vi glæder os til at starte op igen og håber 
på mange glade gæster.

På vegne af fællespisning på Røsnæs
Inger Frederiksen
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Nyt fra Røsnæs FDF
Julen stod efter en dejlig sæson igen for 
døren og vi sluttede 2017 af i november 
måned med vores årlige julelejr i Havnsø. 
Der er mange dejlige traditioner forbundet 
med vores julelejr. Julen 2017 var ingen 
undtagelse☺ Vi har værksteder, hvor der 
råhygges mens der laves masser af julepynt, 
juledekorationer og bages småkager. Der 
serveres den lækreste julemad, vi har inden-
dørs lejrbål, løb og leg. Søndag slutter af 
med en dejlig gåtur i Havnsøområdet og en 
overdådig julefrokost, hvor børnene deref-
ter afhentes af deres forældre. 

Efter en dejlig juleferie startede FDF 
Røsnæs op søndag d 7. januar 2018 med 
Nytårsparade. Vi mødtes til gudstjeneste 
i Røsnæs Kirke, hvor vores nye præst An-
nika Lynbech blev indsat. Vi gik derefter i 
samlet trop til kredshuset med vores fl otte 
fane, hvor vi spillede bankospil med mange 
fi ne præmier. Der blev budt på kaffe, the og 
hjemmebagt kage. Alt i alt en dejlig søndag 
med glade veloplagte børn og forældre.

Vores kredshus har i meget lang tid suk-
ket efter maling, både ude og inde.  I 2017 
skete det☺ Vi havde en dejlig og effektiv 
arbejdsdag med børn og forældre, hvor 
huset fi k en omgang med pensel og rulle 
udvendigt. Vi gik, efter julelejren, i gang 
med at male indvendigt. Vores opholdsrum 
er nu blevet lyst og dejligt. Vi mangler lidt 
malerarbejde endnu, men det har taget 
form….og farve.

2018 byder som sædvanligt på en masse 
skønne lejrture og oplevelser i det fri. Et 
nærmere program følger, når det er helt 
fastlagt. 
Har du lyst til et aktivt udeliv med masser 
af skønne glade børn og voksne, duften af 
røg fra bålet, sjove lege og aktiviteter, er 
FDF Røsnæs lige noget for dig. Vi har altid 

plads til glade, spontane og aktive børn, 
men også ledere, specielt i de kommende 
år, hvor nogle af vores dejlige unge menne-
sker skal ud og opleve verden på egen hånd. 
Kom ned og besøg os i kredshuset for at 
se, hvad vi laver mandage  (kl. 18-20) el-
ler onsdage (kl. 17-19) …..måske bliver du 
hængende ;-) 

Vi afholder familieaften og genrealforsam-
ling d. 7. marts 2018. Hold øje med face-
book og vores hjemmeside for tilmelding.

Husk!!!  FDF kører for Spildlopperne den 
første lørdag i hver måned fra kl 12. Se 
vores opslag i Brugsen eller på skolen, hvor 
datoer og rute fremgår.

Læs mere om os på Facebook
”FDF Røsnæs” eller http://fdf.dk/roesnaes
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FRISØREN
I ULSTRUP
Dame-herre og børnefrisør

v/Lisbeth Kondrup Haakonsen.
Lysemosevej 2

Bestilling på
23 72 52 83

Åben: 
Mandag, onsdag, fredag 
fra kl. 9.00-17.00

Alt i
GLARMESTERARBEJDE
udføres!
TLF. 59 51 19 09

GLARMESTERFIRMAET
KIM RØRDAM ANDERSEN
Stejlhøj 28 · 4400 KALUNDBORG

Kallerup Bakke 12 • 4400 Kalundborg
Tlf. 24 98 90 08 • Tlf 21 46 31 89

Bakkegårdens Spule &
Slamsugerservice
v/ Boye Christiansen

Når kloakken trykker ... 
- er det Kallerup der rykker!

Salg- og køb af biler

TISSØ PLADE 
& AUTOVÆRKSTED
v/ Søren Hooge Sørensen

Søvejen 31, 4490 Jerslev

Tlf. 21 80 85 04
sorenhooge@privat.dk
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Nyt fra Røsnæs Skytte- Gymnastik- 
og Idrætsforening

Godt nytår. Tak for opbakningen til vores 
forening i 2017. Vi glæder os til at se jer i 
2018.

Vi afholder generalforsamling d. 19/2 
2018 kl. 19.30 i klubhuset på Sandåsvej. 
Alle er velkomne til at komme og få et 
indblik i, hvad idrætsforeningen har af 
planer for fremtiden.

Fodbold afdelingen holder jo vinterpause. 
Vi har desværre ikke haft børnehold i 2017 
på grund af, at vi ikke har haft nogen til at 
træne børn, så vi søger interesserede til at 
starte fodbold op for børn.
Henvendelse til Niels Herløv 20 49 04 93.

Vi har også fået henvendelser fra forældre, 
der ønsker, at vi igen starter børnehold op 
i gymnastik. Det vil vi også rigtig gerne, 
men vi mangler voksne, der vil være in-
struktører. Kontakt gerne formand Jette 
Sandager på telefon 51 52 67 45, hvis du 
ønsker at have et hold gymnaster. Vi har 
mange unge mennesker, der gerne vil være 
hjælpetrænere.

Vi bevilger gerne diverse kurser, så længe 
lysten til at arbejde med børn og unge men-
nesker er til stede. Det vil være et godt sup-
plement til friskolen, at børn og unge kan 
gå direkte fra skolen og til idræt. Vi hjælper 
jo selvfølgelig de nye instruktører i gang.
I petanqueafdelingen spiller vi her om vin-
teren for det meste med vores indendørs læ-
derkugler i klubhusets sal. Vi har det sjovt 
tirsdag formiddag fra kl. 11 og et par timer 
frem. Hvis du har lyst til at spille med er 
det en god ide at ringe til afdelingsformand 
Ingolf Børsen på tlf. 23 26 49 79 et par 
dage i forvejen og høre, om der er ”drifts-
forstyrrelser” den kommende tirsdag.

Vi regner med at fortsætte indendørsspil-
let frem til tirsdag den 20/3 kl. 11, hvor vi 
håber, at vejret er blevet så godt, så vi kan 
spille udendørs på banerne mellem klubhu-
set og skolen.

Det koster kun 275 kr. om året for voksne 
at være medlem, og vi har petanquekugler 
man kan låne, så man ikke behøver at inve-
stere i kugler før man har fundet ud af, at 
man gerne vil eje sine egne.

Hvis der er nogen, der har lyst til at spille 
petanque, men ikke har mulighed for at 
være med tirsdag formiddag, er man vel-
kommen til at kontakte afdelingsformanden 
med henblik på at få startet voksen- eller 
børnehold på andre tidspunkter. 

Fra Tennisafdelingen:
Lige nu regn, kulde, mørke – men om blot 
4 måneder er tennissæsonen i  gang.
Vi har opstart lørdag d. 5. maj 2018.
Særskilt program vil blive annonceret 
umiddelbart inden.          

I den kommende sæson vil der bl. a. blive 
lagt vægt på markedsføring samt en evt. 
tennisskole, hvor alle kan   blive ”klogere” 
på tennisspillet.
På gensyn til sæsonen 2018.
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Røsnæs Forsamlingshus

Kontakt:
Røsnæs Forsamlingshus
Søbakken 7 4400 Kalundborg
Lene Henrichsen
Tlf. 29 92 10 49

� Møder/generalforsamlinger
� Fester
� Begravelseskaffe
� Koncerter
� Udlejning af borde, stole mm.

Nye udlejningstider og priser fra 1. september 2017
Find dem på vores hjemmeside: www.roesnaes-forsamlingshus.dk

Keramikstuen
- stedet med de mange
oplevelser

Keramik og lys
fra eget værksted

Krydderier, the,
delikatesser, duge,
smykker, strikvarer
og meget mere.

Inger Andersen
Sandlodsvej 53 · 4400 Kalundborg

tlf. 59 50 87 19 · www. keramikstuen.dk
Åbningstider: Tirsdag til fredag 13-17

Lørdag 10-14 og efter aftale

Jespers 

VVS aps
Din aut. VVS installatør
• Blikkenslagerarbejde
• VVS
• Fjernvarme
• Olie/Gasfyr
• Biobrændsel
• Rørarbejde
• Solvarme

Jesper Jensen
Tlf. 21 94 73 70
Navervænget 10
4400 Kalundborg
jesper@jespers-vvs.dk.
jespers-vvs.dk.
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Nyt fra Brugsen
Butiksudvalget i Dagli ´brugsen Røsnæs 
ønsker alle et godt nytår.
Som traditionen er, afholdt vi i Dagli´ brug-
sen vinaften i uge 42. Det var i år i sam-
arbejde med Røsnæs forsamlingshus, som 
havde sørget for traktementet til aftenen. 
Det var en stor succes, og vi har valgt igen i 
år at afholde vinaften i uge 42.

1. oktober sagde vi velkommen til vores 
nye souschef Rasmus Thylkjær. Den 1. 
december startede vores nye elev Stephani. 
Holdet er sat: Det er Uddeler Nicolaj, Ras-
mus, Hanne, Karina og Stephani samt vores 
ungarbejder, der vil fører vores Brugs frem 
mod et forhåbentligt rigtigt godt forår.
Personalet er i gang med en god udvikling 
af butikken, i uge 5-7 vil der være en om-
rokering af vores vareplaceringer, for at få 
et bedre fl ov og en mere indbydende butik, 
som vi håber I tager godt imod.

Som noget nyt vil der hver fredag være 
smagsprøve på en varer fra butikken. Det 
er vores elever, der skal stå for det, så kom 
endelig og smag, og få en snak.
I november holdt butiksudvalget planlæg-
ning af butiksudvalgets årshjul. Det bruges 
som arbejdsredskab for butiksudvalgets 
arbejde. Her lægger vi meget vægt på at 
lave aktiviteter i vores Brugs og være en 
medspiller i lokalsamfundet, hvilke vi sy-
nes er lykkes godt.

2. søndag i advent afholdt vi juletræsfest i 
forsamlingshuset med et fi nt stort træ spon-
soreret fra Møllegården.  Der var desværre 
ikke så stor tilslutning.

Lørdag d 27. januar vil butiksudvalget 
være i butikken, for at møde jer kunder og 
medlemmer til en god snak om vores butik. 
Det vil være dejligt, hvis nogle har noget til 
butiksudvalget, eller det er dig, som gerne 

vil være med i butiksudvalget, og derfor 
stiller op til vores årsmøde 3. maj.

Butiksudvalget er klar med fastelavnsfest 
søndag d 11. februar kl. 14.00 i Røsnæsfor-
samlingshus. Her vil tønderne være sat op. 
Vi håber på et par festlige timer med mange 
udklædte børn.

Som noget nyt er Coop primusmotor på et 
nyt projekt, som kaldes ”Mad fællesskab”. 
Projektet er i gang fl ere steder i Danmark, 
og det vil vi også gerne afprøve her på Røs-
næs. Derfor inviterer vi til madfællesskab 
torsdag d 8. marts fra 17.00-21.00, hvor 
vi i samarbejde med fællesspisningen og 
frivillige, vil servere et måltid mad for 50 
kr. Der vil komme opslag tættere på dagen. 
Hele ideen er, at vi i lokalsamfundet vil 
kunne mødes om et måltid mad, og være 
sociale sammen med vores nabo, genbo og 
møde andre i alle aldre.  Derfor håber vi, at 
rigtig mange både børnefamilier, ægtepar, 
enlige, ældre, unge eller bare dig, vil tage 
mod tilbuddet og møde op den dag. Hvis 
det bliver en succes, er det noget vi gerne 
laver igen igennem året.

Kalundborg brugsforening holder ordinær 
generalforsamling onsdag d 25. april i Ka-
lundborg.

Årsmøde for vores butik er i år torsdag d. 3. 
maj, hvor vi vil fortælle om året, og hvor-
dan det går i vores butik. Der vil også være 
valg til butiksudvalget.

Husk at handle i vores butik, hvis vi også 
skal have en butik i fremtiden.

Vi glæder os til at se jer i Brugsen
Uddeler og butiksudvalg
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Det er måske tid at tænke på ombygning-reparation-vedligeholdelse
af huset/sommerhuset.
Er det for eksempel tid til nye vinduer/døre eller måske en fl ot
træ terrasse!

Med venlig hilsen

Din Håndværker
Benny Toftedal Hansen

Jeg er selvstændig hånd-
værker og bor her i området, 
og har erfaring i ”det meste” 
inden for byggebranchen.

Jeg tilbyder min assistance,
meget gerne i lokalområdet.

Hellesvej 9
4400 Kalundborg
Cvr.nr. 2937 1385
Telefon: 40 43 01 58

Din håndværker!

Brug din lokale håndværker

Refsnæs

Madbutik • Lokale aktiviteter 
• Inspiration • Service 

• Friske varer • Frugt og grønt 
• Kød • Rigtigt bagerbrød.

Åbningstider
Alle ugens dage

08.00-19.00
Ændringer om sommeren.

Tlf. 59 50 90 61
Søbakken 11, 4400 Kalundborg
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 Fra kirken

På gensyn Ernest - 
velkommen Annika
Kære Menighed, 
Mit navn er Annika Lynbech, og jeg skal 
være jeres nye præst, indtil Ernest vender 
tilbage fra Estland. Jeg har læst teologi i 
Aarhus, men fl yttede til Kalundborg for et 
år siden med min kæreste. Jeg er lige blevet 
færdig fra pastoralseminaret i december og 
dette er min allerførste stilling som præst. 

For mig som nyuddannet er det rart at be-
gynde et mindre sted, hvor jeg kan lære 
mig selv at kende som præst og fi nde mig 
selv et sted, hvor jeg føler mig tryg. Derud-
over er det en fordel med et mindre sogn, 
da jeg kan lære jer at kende på trods af, at 
det blot er et vikariat. For mig står Røsnæs 
som et stolt lokalsamfund, der er opbygget 
af frivillighed og et brændende lokalt en-
gagement. Derudover har I den smukkeste 
natur, som jeg nyder så tit, jeg kan komme 
til det. Der virker til at være god opbakning 
omkring kirkens arrangementer, og kirken 
bruges til at skabe et fællesskab. Det fælles-
skab vil jeg rigtig gerne være en del af. 

Af hjertet tak for den fi ne velkomst og til 
alle som deltog i min indsættelse den 7. 
januar. 
Jeg ser frem til at varetage embedet indtil 
september og håber på et godt samarbejde.

Annika Lynbech

11
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Røsnæs kirkes fi lmklub
Vi har endnu to fi lmaftener, inden det 
bliver lyst og varmt.
Det bliver: 
Tirsdag d. 20. februar 
Tirsdag d. 13. marts
Begge dage kl. 17.30

Det er, som bekendt, ikke muligt at 
offentliggøre fi lmtitler her i bladet, 
men ca. 1 uge før, får medlemmer af 
fi lmklubben en invitation med fi lmens 
titel. Der er ved at være trangt, men da 
alle jo ikke kommer hver gang, tager 
vi stadig imod nye medlemmer - og 
det er gratis. Vi sætter dog et maxi-
mum på 40 deltagere pr. gang, så det 
er “først til mølle princippet” der gæl-
der, når man “ringer eller mailer” sig 
til en fi lmaften. Nærmere informatio-
ner følger i invitationerne som sendes 
pr. mail eller brev til medlemmerne. 

Røsnæs kirkes menighedsråd

Skærtorsdag 
- måltid og gudstjeneste
Torsdag d. 29. marts kl. 17.30
Som noget nyt inviterer vi til fælles 
påskemåltid med lam på menuen i Stal-
den. 
Pris: 20 kr. for mad/10 kr. for vin. 
Tilmelding til formanden eller præsten, 
senest mandag d. 26 marts. 
Efterfølgende Gudstjeneste kl. 19.30 i 
Røsnæs kirke.

Røsnæs kirkes menighedsråd

En aften på klaver og orgel i 
Røsnæs kirke
Søndag d. 22. april kl. 19.00 med Naia 
Rosenlund
Organist Naia Rosenlund, giver forårskon-
cert på klaver og orgel. 
Alle er velkomne! Fri entré! 

Røsnæs kirkes menighedsråd

Sangaften i Stalden
Onsdag d. 21. marts kl. 19.00
Naia Rosenlund og Hans Petersen tager os 
igen på tur i Højskolesangbogen. Nu skal vi 
synge foråret ind og også denne gang bliver 
det under lune Hans’ ledelse. Menigheds-
rådet vil være vært for kaffe og kage. Alle 
sangglade hjerter er velkomne! 

Røsnæs kirkes menighedsråd

Store bededagsaften
Torsdag d. 26. april 
Gudstjeneste i kirken kl. 19.00
Traditionen tro går vi derefter i Stalden og 
hygger os med kaffe og varme hveder. 
Alle er hjertelig velkomne! 

Røsnæs kirkes menighedsråd

Ældreudfl ugt
Onsdag d. 16. maj
Årets ældreudfl ugt er stadig under plan-
lægning, men vi kan allerede nu løfte 
sløret for, at vi skal til Samsø. Niveauet 
af stemning, hygge og bespisning vil 
være højt som det plejer. 
Nærmere information følger..
Tilmelding til Elisabeth Torkelund eller 
Annika Lynbech (se telefon- og mail-
liste under Røsnæs kirke og menigheds-
råd) 

Røsnæs kirkes menighedsråd

12
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Kirkelige handlinger
Døbte:
26. nov.   Malthe Toftegaard Andersen
 
Viede:
16. sept.  Helle Ravnsdal Larsen 
 til Simon Ravn
 
Begravede og bisatte:
3. nov.   Hans Petersen
9. nov.   Gudrun Lundsdal
17. nov. Herdis Nielsen
4. januar Johanne Melchiorsen

Røsnæs kirke og menighedsråd
Sognepræst: Annika Lynbech, tlf. 30 11 63 81, E-mail: al@km.dk (mandag fri).
Graverfunktionen varetages af Kalundborg kirkegård. Tlf. 59512785, man – fredag kl. 10-16 
Organist: Naia Rosenlund, tlf. 22517433, E-Mail: Naiarosenlund@hotmail.com 
Kirkesanger: Tinne Leth, tlf. 21298076, E-Mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Menighedsrådsformand: Elisabeth Torkelund, Fjordbakken 12, tlf. 59527018, E-mail: heaven@torkelund.dk.
Næstformand og kasserer: Inger Frederiksen, Lysemosevej 4, 4400 Kalundborg. Tlf. 59554049, 
E-mail: muffi nger@os.dk. 
Kirkeværge: Hanne Reersøe Jensen, Røsnæsvej 309, tlf. 51941535, E-mail: hreersoe@gmail.com 
Kontaktperson: Susanne Schiøtz Hansen, tlf. 40264668, E-mail: susschioetzhansen@gmail.com 
Sekretær: Kirsten Haugegaard, Fjordbakken 12, E-mail: haugegaard@email.dk

2. Pinsedag 
fællesgudstjeneste
Mandag d. 21. maj kl. 11.00
– med mange af kirkerne fra hele Ka-
lundborg Provsti
En festlig frilufts-gudstjeneste,
hvor kor og solister fra fl ere forskellige
kirker vil krydre arrangementet med 
musik.
Amfi  i Bregninge Amfi vej 1, 
4593 Eskebjerg

Røsnæs kirkes menighedsråd 
& Kalundborg provsti

BØRNESTEMMER I KIRKEN
Et samarbejde med Røsnæs skole er nu 
indledt.
Kirkemedarbejder Tinne Leth kommer 
og synger med børnehaveklassen på 
skolen ind imellem, og i det kommende 
forårssemester vil 2. og 3. klasse også 
komme til at møde Tinne sammen med 
deres musiklærer Lisbeth. Det er pla-
nen, at børnene skal synge for os ved 
en gudstjeneste her i foråret.

VOKSENKOR
- er for alle sangglade voksne, onsdage 
16.00 -18.00!
Vi lærer noget om stemme, ånd, sind og 
krop. Lidt om noder og rytme. Og vi laver 
musik sammen – og netop musikken er i 
højsædet, når vi øver i kirken hver onsdag.
Vi laver opvarmning, øver fl erstemmige 
korsatser, vi danser kanons og træner 
ørerne…
Der er altid plads til én til. Vil du være 
med?
Mødeplan
Første gang: onsdag den 24. januar
Sidste gang: onsdag den 28. marts
Optræden i kirken: 
Påskedag ved højmessen kl. 10.30 
Tilmelding: kateket.tinneleth@hotmail.com 
– eller duk op!

13
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Søndag d. 4. februar kl. 10.30
Søndag seksagesima
Annika Lynbech Mark. 4,26-32

Søndag d. 11. februar  kl. 10.30
Fastelavn 
Annika Lynbech Luk. 18,31-43

Søndag d. 18. februar  kl. 10.30
1. søndag i Fasten
Annika Lynbech Luk. 22,24-32

Søndag d. 25. februar  kl. 10.30
2. søndag i Fasten
Annika Lynbech Mark. 9,14-29

Søndag d. 4. marts  kl. 10.30
3. søndag i Fasten
Annika Lynbech Joh. 8,42-51

Søndag d. 11. marts  kl. 10.30
Midfaste 
Annika Lynbech Joh. 6,24-35

Søndag d. 18. marts  kl. 9.00
Mariæ bebudelsesdag
Helga T. Jensen Luk. 1,46-55

Søndag d. 25. marts  kl. 10.30
Palmesøndag
Annika Lynbech Joh. 12,1-16

Torsdag d. 29. marts  kl. 19.30
Skærtorsdag
Annika Lynbech Joh. 13,1-15
m. fælles påskemåltid i Stalden

Fredag d. 30. marts  kl. 10.30
Langfredag
Annika Lynbech 
Joh. 19,17-37 eller Luk. 23,26-49

Søndag d. 1. april  kl. 10.30
Påskedag
Annika Lynbech Matt. 28,1-8

Mandag d. 2. april  kl. 10.30
Anden påskedag 
Annika Lynbech Joh. 20,1-18

Søndag d. 8. april  kl. 10.30
1. søndag eft. påske
Annika Lynbech Joh. 21,15-19

Søndag d. 15. april  kl. 10.30
2. søndag eft. påske
Annika Lynbech Joh. 10,22-30

Søndag d. 22. april  kl. 10.30
3. søndag eft. påske
Annika Lynbech Joh. 14,1-11

Torsdag d. 26. april  kl. 19.00
Store Bededagsaften
Annika Lynbech
m. varme hveder i Stalden

Søndag d. 29. april  kl. 10.30
4. søndag eft. påske
Annika Lynbech Joh. 8,28-36

Søndag d. 6. maj  kl. 10.30
5. søndag eft. påske
Annika Lynbech Joh. 17,1-11

Torsdag d. 10. maj  kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag
Annika Lynbech Luk. 24,46-53

Søndag d. 13 maj  kl. 10.30
Konfi rmation
Annika Lynbech 

Søndag d. 20. maj  kl. 10.30
Pinsedag 
Annika Lynbech Joh. 14,15-21

Mandag d. 21 maj  kl. 11
2. pinsedag 
Fælles frilufts-gudstjeneste 
Amfi  i Bregninge

Søndag d. 27. maj kl. 10.30
Trinitatis søndag
Annika Lynbech Matt. 28,16-20

Søndag d. 3. juni kl. 10.30
1. søndag eft. trinitatis
Annika Lynbech Luk. 12,13-21

Gudstjenester

14
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Refsnæs Sparekasse

En epoke er slut efter 147 år, Refsnæs Spa-
rekasse blev overtaget af Dragsholm spare-
kasse i 2017.

Et helt udramatisk forløb, hvor Refsnæs 
Sparekasses bestyrelse, henvendte sig til 
Dragsholms Sparekasse om en evt. overta-
gelse. Refsnæs Sparekasse var simpelt hen 
blevet for lille, i forhold til alle de krav, der 
i dag er i fi nansverdenen. Efter forhand-
linger og afstemninger i de to bestyrelser 
og repræsentantskaber lykkedes det. Og 
der blev forhandlet et overskud hjem på 
500.000 kr. 

Som efter Refsnæs Sparekasses vedtægter 
§15 stk.2 ”Hvis Sparekassen ophører, skal 
dens nettoformue anvendes til velgørende 
og almennyttige formål i Sparekassens 

virkeområde efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelser.”
Derfor har fl ere foreninger på Røsnæs mod-
taget penge.

På billedet ses repræsentanter fra forenin-
ger på Røsnæs samt repræsentanter fra be-
styrelsen i Refsnæs Sparekasse, Karl Johan 
Larsen, Tine Thiel, Niels Herløv. De var 
samlet til et lille arrangement inden Refs-
næs Sparekasse lukkede.

Uddelingen af penge sker i 2 omgange. 
Den første uddeling af penge skete i ef-
teråret ved et stort åbent arrangement i 
Røsnæs forsamlingshus og den anden ud-
deling fi nder sted i foråret, ved et lignende 
arrangement, hvor vi håber mange kommer 
forbi, Tid og sted offentliggøres senere.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening
Kontingent for året 2018. Husstand 200 kr.  Enlig 100 kr.

Kan betales på følgende måder:
Netbank kontooverførsel til 0537  0000671568 Spørgsmål kan rettes til
Netbank Giro  73--- 87302911   Elin Anholm,
Posthus Giro   73--- 87302911   Mobil 27 93 00 40
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Først vil vi sige tak til Møllegården for det 
fl otte juletræ, der har prydet vores hus så fl ot 
igennem hele december måned. Mange har 
givet til kende, at de synes, det er hyggeligt at 
gå forbi huset med alt det lys. 
Siden det sidste Røsnæs Nyt udkom, har der 
været hektisk aktivitet i forsamlingshuset. Vi 
har været med til at arrangere fl ere ting, sam-
tidig med vi har haft godt med udlejninger. 

Det helt store for os var overrækkelsen af de 
100.000kr. som vi modtog i forbindelse med 
at vores lokale sparekasse, Refsnæs spare-
kasse, blev opkøbt af Dragsholm sparekasse. 
Vi synes selv det blev en rigtig fi n reception, 
som vi var med til at arrangere i huset, og der 
var et fl ot stort fremmøde. Herudover har vi 
haft et arrangement i samarbejde med vores 
Brugs, hvor de stod for vinsmagningen og 
vi for maden, 2 tapas tallerkner til hver, der 
passede til vinene. Alle delikatesser var fra 
vores brugs. Arrangementet blev afholdt i 
efterårsferien og var fi nt besøgt; men der var 
plads til fl ere.

RUB havde spurgt, om vi endnu engang ville 
stå for maden til deres Julefrokost i november 
måned. Vi fi k samlet et holdt og planlagt en 
menu, som vi har fået megen ros for. Det var 
dejligt og regnskabet viser et pænt overskud 
til forsamlingshuset.  
Når vi nu her ved årsskiftet tænker tilbage 
på det år, der er gået, er vi godt tilfredse. Vi 

Nyt fra 
forsamlingshuset

synes selv, at vi har nået at få renoveret lidt 
mere af det, der står på vores liste. Lidt ny-
anskaffelser er det også blevet til.  Vores nye 
tilbud om at leje forsamlingshuset lidt bil-
ligere ud, når det er til; generalforsamlinger, 
foredrag, begravelseskaffe og lignende, ser 
ud til at være en succes.  

Vi i bestyrelsen har lavet en handlingsplan 
for 2018. Hvad kunne vi tænke os af arran-
gementer i det kommende år, og hvad er de 
næste ting, vi skal gå i gang med at renoverer, 
vedligeholde, forny! Nogle ting vil vi selv 
stå for, nogle i samarbejde med andre for-
eninger. Her en hurtig opremsning: foredrag, 
vinarrangement, jazz, teaterforestilling, lop-
pemarked osv. Hold godt øje med tilbuddene, 
som kommer til at hænge i vores nyindkøbte 
udhængsskab, der sidder til venstre for ho-
veddøren. 

Mandag d. 26. februar håber vi at se rigtig 
mange af jer til vores årlige generalforsam-
ling. Vi vil her fortælle lidt dybdegående om, 
hvad vi har fået gjort ved huset og så selvføl-
gelig lidt om vores fremtidsplaner, såvel kor-
te som lange. Det er jo vigtigt, at vi herude på 
Røsnæs gør alt for at bevarer vores samlings-
sted, forsamlingshuset. Vi afslutter general-
forsamlingen med hygge, ost og rødvin. Mød 
bare op, alle bestyrelsesposter er besat!

På forsamlingshuset vegne
Lene Henrichsen

Røsnæs Forsamlingshus afholder

Generalforsamling 
mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00 i forsamlingshuset, og alle er velkomne.
Forsamlingshuset har nedlagt sin girokonto, så alle kontingentindbetalinger bedes ske 
over vores konto, som er: Dragsholm Sparekasse: 0537-0000685550
Husk angiv navn og adresse.
Vores årlige kontingent er: 250kr. pr. husstand - 150kr. enlig/pensionist.
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Liv i Forsamlingshusene
Vi er i Røsnæs Forsamlingshus glade for, 
at Projektet ”Liv i Forsamlingshusene” 
fortsætter de næste to år. Konceptet er det 
samme: Kalundborg kommune betaler 50% 
af udgifterne til honorarer til foredragshol-
dere, musikere m.m. og forsamlingshuset 
betaler den anden halvdel. Mens disse linjer 
skrives, er vi ved den sidste planlægning 
af arrangementet med Odsherreds teaters 
kabaret ”Nina, kære Nina” den 17. januar, 
som vi ser frem til med stor forventning.

Vores næste arrangement bliver et foredrag 
med Jesper Theilgaard med titlen ”Mellem 
orkaner og klimaændringer”. Jesper T. er 
meteorolog, forfatter og mange vil kende 
ham som vejrvært i DR igennem 27 år. Han 
er en af Danmarks førende klimaeksperter 
og har skrevet ikke færre en 25 bøger om 
vejret, vejrfænomener og klima.  

I disse tider med stor opmærksomhed på 
klimaændringer, tilbyder Jesper Theilgaard 
et højaktuelt og dybt interessant foredrag 
om klima og de konsekvenser, klimaæn-
dringer medfører. Disse ændringer kan ikke 
blot iagttages på indlandsisen men også i 
den politiske debat. Jesper T. giver os et 
indblik i, hvad der kan ske, når temperatu-
ren stiger. Bliver Danmark oversvømmet? 
Får vi nogensinde en hvid jul igen? Kan 
vi forvente fl ere storme, som den i 1999? 
Hvad sker der uden for Danmark, når 
temperaturen stiger? Kan vi forvente fl ere 
naturkatastrofer som følge af klimaændrin-

gerne? Og hvad sker der på den politiske 
front? Hvordan har klimaet generelt udvik-
let sig, og hvad ved vi om klimaændringer 
over de sidste tusinder af år?

Jesper T. er kendt som kyndig foredragshol-
der og vi håber mange af jer vil komme til 
foredraget:
Tirsdag den 10. april kl. 19 i Røsnæs For-
samlingshus.

Midt i januar udkommer det nye katalog 
om kulturelle arrangementer i forår 2018 i 
hele Kalundborg kommune. Kataloget kan 
hentes på bibliotekerne. Vi vil også lægge 
nogle i Brugsen og i Aktivitetshuset ved 
havnen.

Forsamlingshuset vil allerede nu gøre op-
mærksom på, at vi igen planlægger vores 
store årlige jazzkoncert med Niels Jørgen 
Steen og A-team. Vi afventer et positivt 
svar fra Kalundborg Kommunens koncert-
udvalg angående økonomisk tilskud til det-
te store arrangement, inden det falder helt 
på plads. Dog ligger datoen fast. Det bliver 
fredag den 25. maj 2018 i forsamlingshuset.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold 
øje med opslag og billetsalg.

 På forsamlingshusets bestyrelses vegne
Barbara Wilken

RAKLEV-SMEDENE
SYDHAVNSVEJ 5
KALUNDBORG 59 50 12 10
AUT.VVS
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NYT FRA MØLLEN

”Vores Madfællesskab”

Så forsvandt der igen et kalenderår, og møl-
len står fl ot her i den mørke tid, hvor den er 
oplyst. Den er nu også meget fl ot resten af 
året, hvor der hele tiden er øjne der ser den, 
når man passerer nedenfor på Røsnæsvej.

Billedet, I ser, er kraftudtags-akslen til hav-
revalsen. Den er demonteret sin normale 
plads i møllen, og bragt til vort værksted 
for opdatering af små unøjagtigheder som 
bl.a. omfatter afvejning. Så når den er tilba-
ge i møllen igen, skulle der ikke være no-
gen slinger i samarbejdet med øvrige dele.

Vi har gennemgået og opdateret hele mel-
sigten så den er klar til den tid, hvor vi 
sætter hele bevæge apparatet i gang. Der er 
repareret stokkedrev, ja jeg kunne blive ved 
med at skrive om en masse ting, der er gjort 
i det forløbne år.

Vi åbner for besøgende søndag den 
6. maj og har åbent hver søndag fra 
11-15,  indtil skolernes ferie er forbi den 
12. august. Undtagelsen er, at vi søndag 
den 17. juni har åbent fra 10-16, det er 

Styrk din by med samvær om mad og mål-
tider.
Sæt et stort kryds i kalenderen:
Torsdag den 8. marts kl. 17.30 i vores for-
samlingshus (dørene åbnes kl. 17) 

Da afholder vi for første gang familie-
fællesspisning. Et samarbejde mellem den 
eksisterende Fællesspisning og vores Brugs 
på Røsnæs.

Maden bliver børnevenlig –  
Kylling i karry med ris, i en avanceret og 
sund udgave, så det er noget for alle, og en 

SE  HER!
dejlig dessert, mangomousse m. frisk frugt, 
derefter kaffe.
Prisen er på 50 kr. pr. person og gratis for 
børn under 10 år. Drikkevarer kan købes.

Kom og vær med……
Hent en tilmeldingsblanket i Brugsen og 
tilmeld Jer. (meget gerne også som en af de 
frivillige hjælpere, som jo er nødvendige 
for at et sådant arrangement kan lykkes.)
Vi glæder os så meget til at se Jer

Venlig hilsen
Ulla fra Fællesspisningen
og Lise fra Brugsudvalget

møllernes dag i Danmark, og det er altid 
den tredje søndag i juni.

Vi har haft pænt besøg i året der gik, næ-
sten 900 besøgte møllen, inklusive besø-
gende fra børnehaver og skoler.

På Møllesvendenes vegne 
Mogens Frederiksen
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10 års jubilæum for udeskolen

Til februar i år har udeskolen på Røsnæs 
Skole 10 års jubilæum.

I februar 2008 startede Fritz Raae og Char-
lotte Hooge et udeskoleprojekt med 1. og 
2. klasse. Vi ville gerne give skolens børn 
mulighed for, at opleve deres lokalområdes 
natur og kultur på nye måder med krop, 
sanser og teknik.
Vi ville gerne bevise, at alle fag kunne dan-
ne basis for læring i udemiljøet, og at bør-
nenes arbejdshukommelse blev forbedret. 
Foruden vores specifi kke mål, bevægede 
børnene sig meget mere, der opstod færre 
konfl ikter og børnene udviste større enga-
gement for leg og læring. Efter fi re måneder 
evaluerede vi projektet, og det blev en suc-
ces både for elev og lærer.

I august 2008 fremlagde vi projektets re-
sultat, vores viden om udeskolens teori og 
praksis for forældrebestyrelse, leder og 
kollegaer. I 2012 var udeundervisningen 
implementeret på alle klassetrin.
I 2014 fi k Røsnæs Skole overrakt udeskole-
prisen fra udeskolenetværket. Skolen fi k et 
nonnefi tæbletræ, der blev plantet i forhaven 
til skolen.

Efter år 2000 er der forsket meget i ude-
skolen på landsplan og i vores omkringlig-
gende lande. Der er udkommet en række 
forskningsrapporter og bøger, der alle peger 
på de gode kvaliteter, der er i udeskoledi-
daktikken. Alle undersøgelser og projekter 
har vist at børnene bevæger sig meget 
mere, og at børnene lære ligeså godt, om 
ikke bedre.
Virker det også på lang sigt? Ja, de børn 
vi startede udeskole med i 2008, bliver til 
sommer studenter, går i 2. G eller følger en 
anden uddannelse. Vi vil følge med i, hvor-
dan de klarer den.

I denne uge har jeg gjort orden i vores ar-
kivkasser med udeundervisningsforløb til 
alle fag og på alle klassetrin. Vi har samlet 
adskillige udeundervisningsforløb i alle 
fag, både som fysisk og elektronisk mate-
riale.
Et arkiv som vi vil glæde os til at arbejde 
med på Friskolen på Røsnæs, der har valgt 
at føre udeskoleprofi len videre på alle klas-
setrin.

På vegne af Røsnæs Skole
Udeskolelærer Charlotte
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WAUW – 
Vinterbadning er et kæmpe-hit
Vinterbadning er en form for chokterapi. 
Kroppen nedkøles ekstremt hurtigt, og 
kroppens forsvar kommer på overarbejde. 
Blodkarrene trækker sig sammen, og chok-
ket udløser en cocktail af endorfi ner og 
adrenalin i blodet. Der frigives binyrebark-
hormon, og vi bliver mere vågne og føler en 
vis velvære.

Man mærker virkelig, at man lever, når man 
kommer op af det kolde vand. Vinterdepres-
sion og lysten til at gå i hi, dæmpes enormt 
efter en kold badetur og en varm sauna.

Havvandet har i denne sæson ikke været 
under 3 grader, og det er måske en overve-
jende grund til, at der bader rigtig mange 
ved Røsnæs Havn. Faciliteterne i det mari-
time aktivitetshus er heller ikke at foragte, 
de er rigtig gode, og dette fremmer altid det 
gode sociale samvær mellem folk.

Vi ønsker alle et rigtigt godt Nytår, 
og tak for det år som nu er gået.

Det har været et år, med mange 
spændende forespørgsler. Vi søger 
nu oplysninger om butikker og virk-
somheder, som har været på Røsnæs. 
Også alt andet har interesse, nyt som 
gammelt.
Hvis vi bare må tage et kopi af det, 
er vi glade, så vi evt. kan hjælpe med 
nogle fl ere oplysninger, og samtidig 
gemme det nye og gamle om Røsnæs.

Arkivet har åbent hver mandag kl. 
14.00 – 16.00  Dog holder vi ferie 
sammen med skolen. 

Et sjovt gammelt billede fra begyndelsen af 1930 af et Skærslip-
perpar på Røsnæs, de malkede geden og drak mælken.

Røsnæs Vinterbader4400 har 65 medlem-
mer og  her i foråret står foreningen for en 
del arrangementer som yoga, førstehjælps-
kursus, saunagus, måneskinsbadninger og 
er medarrangør på et event på lyset komme.

Ønsker du at vide mere om vinterbadning 
på Røsnæs eller blot er interesseret i det, så 
foregår kommunikationen mellem baderne  
via den offentlige Facebookgruppe Røsnæs 
Vinterbader 4400 og ønsker man at deltage 
i arrangementer, skal man melde sig ind i 
foreningen Røsnæs Vinterbader4400, da det 
er den forening der står for arrangemen-
terne. Det koster 100 kr. i medlemsgebyr og 
på  foreningens mailadresse Roesnaes-Vin-
terbader4400@gmail.com  kan du skrive til 
og få fl ere oplysninger om indmeldelse og 
badning ved Røsnæs Havn. 

På Røsnæs Vinterbader4400`s vegne
Charlotte Hooge Børup, formand

Mange hilsner Lisbeth Arkivet.

Nyt fra Arkivet
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I år starter Friskolen på Røsnæs
Med jævne mellemrum kan I læse om frisko-
len på Røsnæs i NordvestNyt. Det bedste er 
dog at følge os på facebooksiden ”Friskolen 
på Røsnæs” eller følge med på vores hjem-
meside ”friskolenpaaroesnaes.dk” Her lægger 
vi blandt andet referater op fra vores bestyrel-
sesmøder. Det der optager os i øjeblikket er, 
at få ansat en skoleleder. En skoleleder som 
brænder for at sætte sit præg på en ny friskole 
med høj faglighed, udeskole og gode fælles-
skaber. Vi har interessante kandidater i spil 
som vi påbegynder samtaler med i uge 4. Til 
at hjælpe os med rekrutteringen har vi allieret 
os med et rekrutteringsfi rma som forestår test 
og belyser kandidaterne. Skolelederstillingen 
ønskes besat pr. 1. maj, så detailplanlægnin-
gen af skoleåret kan begynde. 

Vi har på nuværende tidspunkt lavet aftaler 
med 2 af de nuværende lærere, børnehave-
klasselederen, 2 pædagoger og skolesekretæ-
ren. Alle 6 ønsker at fortsætte i friskolen og 
det er vi naturligvis rigtig glade for. De ken-
der børnene rigtig godt og de har god viden 
og erfaring med udeskolen og samtidig kan 
de være med til at sikre, at alt det gode fra 
Røsnæs skole videreføres. De skal sammen 
med en ny leder og nye motiverede lærere 
sikre et fortsat højt fagligt niveau. De nye 
lærere forventer vi ansættes henover foråret 
i tæt dialog mellem skoleleder og bestyrelse. 
Et ansættelsesudvalg fra bestyrelsen har al-
lerede i uge 3 indledende samtaler med nogle 
interessante lærere til ansættelse efter som-
merferien. Det tegner godt, at vi kan tiltrække 
personale fra et ellers udfordret fagområde.  
I stillingsopslaget til skolelederstillingen har 
vi noteret, at ”Vi har en engageret friskole-
bestyrelse, støtteforening samt frivillige i 
lokalsamfundet, som i høj grad bidrager til 
et solidt fundament for en friskole i rivende 
udvikling.” I friskolens bestyrelse er vi 11 
engagerede medlemmer som mødes ca. hver 

14. dag og bidrager med hver vores kompeten-
cer. Vi har nogle gode debatter som udmunder 
i fælles beslutninger og individuelle aktioner. 

Støtteforeningen kan I læse mere om andet 
sted i RøsnæsNyt. Det er bestyrelsens ønske 
og håb at lokalbefolkningen på Røsnæs bakker 
op om støtteforeningen og dermed friskolen. 
Der er stort brug for jer hvad enten det er øko-
nomisk eller i form af en hjælpende hånd til 
oprydning, vedligeholdelse, bagning, syning, 
pasning af blomster m.v. Hold derfor øje med 
opslag fra støtteforeningen. Vi garanterer stor 
taknemmelighed og et godt fællesskab.

Den 30. januar har vi inviteret børn og for-
ældre i kommende 0. kl til hygge- og infor-
mationsmøde. Der er pt 19 indmeldte børn til 
kommende 0. kl, så det glæder os meget. 0. kl 
lederen deltager og derudover vil en lærer og 
en pædagog være repræsenteret. Børnene skal 
selvfølgelig prøve at gå i skole engang i juni 
inden de går på sommerferie, så de ved, hvad 
de har at glæde sig til. 

Vi møder stadigvæk nogen, som er lidt usikre 
på, om friskolen bliver til noget, men det er 
der ingen tvivl om, at den gør. Vi er på plads 
med bygninger og det økonomiske grundlag er 
også på plads, da der er over 100 børn tilmeld-
te heraf 90 børn til skolestart august 2018. 
Skolelederstillingen er vi som sagt i en god 
proces omkring og det samme med lærerstil-
lingerne. Der er dog fortsat mange opgaver der 
skal løses inden skolestarten den 13. august, så 
vi kommer bestemt ikke til at kede os.

Har I nogen spørgsmål eller kommentarer til 
friskolen på Røsnæs er I altid velkommen til 
at kontakte undertegnede eller andre fra besty-
relsen.

De bedste ønsker om et rigtig godt nytår.
Hilsner fra Karin Anholm, 

Formand for Friskolen på Røsnæs
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Støtteforeningen for friskolen på Røsnæs
Nu er der kun et halvt år til at dørene åbner 
til friskolen på Røsnæs. Derfor er vi i støt-
teforeningen trukket i arbejdstøjet. Nogle 
af de ting vi arbejder med lige nu, er at få 
etableret en medlemsgruppe. Medlemmerne 
er vores forenings grundsten, for med jer kan 
vi både fysisk og økonomisk gøre meget for 
vores børn og unge på friskolen. I foråret vil 
der være arbejdsweekender på skolen og her 
er alle Røsnæs beboere velkomne, mere info 
kommer i Brugsen. Hvis du kunne tænke dig 
at blive medlem er det som følgende:
Basismedlemsskab 100kr. årligt. 
Fleksibelt medlemskab du vælger prisen 
f.eks. 500kr. eller 750kr. årligt. 
Virksomhedsmedlemskab minimum 2000kr. 
Indbetalingen af kontingent kan ske på føl-
gende måder. MobilePay til Mikkel på tlf. 
61278860. Eller med bankoverførsel til spa-
rekassen reg. 0516 konto 370267. Husk navn, 
adresse og mailadresse. Hvis der er spørgs-
mål omkring medlemskaber kan Joakim Her-
løv tlf. 30323863 kontaktes. Se mere info på 
hjemmesiden. www.stfr.dk

På vegne af støtteforeningen 
– Joakim Herløv

Nyt fra 
Kreativt Værksted Røsnæs
Kom og besøg os i Kreativt Værksted Røsnæs 
. Vi arbejder i værkstedet i vores fritid onsdag 

aften på Røsnæs Skole. Her har vi i snart ni 
år udøvet kreativt håndværk og husfl id. Vi 
er en fast fl ok på 10, der kommer hver gang, 
og andre 10, der kommer af og til, når der er 
et emne, der interesserer dem. Dette koncept 
med fl eksibel mødegang, og med en tovhol-
der på de forskellige emner har vist sig at 
fungere fi nt.
Fortrinsvis arbejder vi i år med trædrejning, 
smykker, keramik, uldfi ltning, pilefl et og de-
coupage. Vi henter for det meste materialerne 
i naturen. Både frisk og tørt træ bliver drejet 
til fade og skåle eller snittet til knive og kro-
ge. Til foråret vil vi igen arbejde med pilefl et 
både til indendørs og til udendørs brug. 

Endnu en gang vil vi i foråret tilbyde forsam-
lingshuset, at lave nogle fl ere  cafeborde med 
decoupage. Vi ved, at de første 10  cafeborde, 
vi sidste år dekorerede til forsamlingshuset er 
blevet brugt fl ittigt ved husets arrangementer. 
Kreativt Værksted har åbent hver onsdag kl. 
19-21. Alle er velkomne og alle må gerne 
komme med deres ideer, og introducere nye 
håndværksmæssige teknikker.

Flere oplysninger kan hentes på klubbens 
facebookside www.facebook.com/Kreativt-
VaerkstedRoesnaes eller sende en mail til 
bphchatlotte@gmail.com

Bedste kreative hilsner, Charlotte

Aktiviteter på Røsnæs 
Gudstjenester, se inde i bladet
Lokalhistorisk arkiv har åbent hver mandag kl. 14 – 16 på Sandåsvej
Kreativt værksted hver onsdag i skolen fra kl. 19.
Strandjagtforeningen har klubaftener hver torsdag.  
Voksen kor i kirken onsdag 16.-18. fra d. 24/1-28/3. Se i bladet
Skytteforeningen hver onsdag i Klb.hallen kl. 18-20
FDF Mandag for væbnere kl. 18-20. Onsdag for pilte/tumlinge kl. 17-19
Vinterbaderne søndag kl. 9
Petanque Tirsdag kl. 11-13 for voksne 
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(TIL OPSLAGSTAVLEN)

Aktivitetskalender 2018
JANUAR:
Ons. 24. RøsNetVærk:  Foredrag i forsamlingshuset v/ diætist Helle C. Kl. 19
Lør. 27. Brugsen. Mød butiksudvalget i butikken. Se i bladet.
Tirs. 30. Kirken. Filmaften  i Stalden kl. 17.30. Tilmelding til menighedsrådet
Tirs. 30. Fam. og Sam. Mød en hospitalsklovn i Aktivitetscentret kl. 19

FEBRUAR: 
Ons. 7 Fællesspisning i Forsamlingshuset fra kl. 18.30. Se opslag i Brugsen.
Lør.  10. til den 18. Skolen har vinterferie.
Søn. 11. Brugsen. Fastelavnsfest i Forsamlingshuset kl. 14. Se i bladet.
Man.19. Idrætsforeningen generalforsamling kl. 19.30 i klubhuset. Se i bladet.
Tirs. 20. Kirken. Filmaften i Stalden kl. 17.30. Tilmelding til menighedsrådet.
Ons. 21. Fam. og Sam. Harmonikavennerne i Aktivitetscentret kl. 19
Man 26. Forsamlingshuset. Generalforsamling kl. 19. Se i bladet.

MARTS: 
Ons.  7. FDF. Generalforsamling og familieaften
Tors. 8. Fællesspisning og brugsen holder Familie-spisning i Forsamlingshuset kl. 17.30
Søn. 11. RUB. Forårsvandring ved fyret kl. 10. Se i bladet.
Tirs. 13. Kirken. Filmaften i Stalden kl. 17.30 Tilmelding til menighedsrådet.
Tors.15.   Familie og Sam. Generalforsamling kl. 19.00 på Aktivitetscentret
Ons.21. Kirken. Sangaften i Stalden kl. 19. Se i bladet.
Lør. 24.-man.2.april Skolens påskeferie
Tors. 29 RUB. Sæsonåbning Røsnæs fyr kl. 11. Se i bladet.
Tors. 29. Kirken. Måltid og gudstjeneste kl. 17.30. Se i bladet.

APRIL:
Ons. 4. Fællesspisning i Forsamlingshuset fra kl. 18.30. Se opslag i Brugsen.
Tirs. 10. Forsamlingshuset. Foredrag v/ Jesper Teilgård kl. 19. Se i bladet.
Tirs. 17. RUB. Informationsmøde for fyrpassere Maritimt Aktivitetshus kl. 18. Se i bladet.
Tors.19. RUB generalforsamling kl. 19. Se i bladet
Søn. 22. Kirken. Koncert kl. 19. Se i bladet
Ons. 25. Brugsen. Generalforsamling i Kalundborg Brugsforening. Se i bladet.
Tors. 26. St, Bededagsaften i kirken kl. 19, bagefter i Stalden til varme hveder.

MAJ:
Ons. 2. Fællesspisning i forsamlingshuset fra kl. 18.30. Se opslag i Brugsen.
Tors. 3. Brugsen. Årsmøde i Forsamlingshuset. Se i bladet.
Lør. 5. Tennis opstart. Se i bladet
Søn. 6. Møllen åbner. 
Tors.10-søn.13. Skolens Kr.Himmelfartsferie
Søn. 13. Kirken. Konfi rmation i Røsnæs kirke. Kl. 10.30
Søn. 13. RØSNÆSNYT. Deadline for bladet.
Ons. 16. Kirken. Udfl ugt for sognets ældre. Se i bladet.
Søn. 21. Kirken. Friluftsgudstjeneste kl. 11. Se i bladet.
Fre. 25. Jazz i Forsamlingshuset. Se i bladet.
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Røsnæs S.G. & I.  
gademark@mail.dk
v/ Jette Sandager,  Røsnæsvej 376      
Tlf. 51 52 67 45 

Røsnæs Udvikling 
& Beboerforening 
annetroels@gmail.com
v/ Troels Birk Kristoffersen, 
Ulstrup Vænge 10A, Tlf. 20 99 93 90
www.roesnaes-udvikling.dk

Lokalhistorisk arkiv 
roesnaesarkiv@live.dk   
Sandåsvej 3, tlf. 59 50 91 46

Røsnæs F.D.F.  
jekes@jubii.dk
v/ Inge Jekes, Ulstrup Vænge 6 

Skolebestyrelsen, Røsnæs skole 
anholm-jensen@privat.dk
v/Karin Anholm, Nybyvej 20, tlf. 61 27 88 61

Familie og Samfund
hlelfang@hotmail.com
v/ Hanne Lisbeth Elfang, Saltbækvej 54  
Tlf. 59 50 20 14

Butiksudvalget for 
Daglibrugsen Røsnæs
Formand Kirsten Herløv, tlf 23609983
nhs28.dk@privat.dk

Røsnæs Sejlklub 
aasen2@c.dk 
v/Ole Kjempff, Åsen 2, tlf. 59 55 40 22

Røsnæs Menighedsråd
heaven@torkelund.dk
Elisabeth Torkelund,  Fjordbakken 12 
Tlf. 59 52 70 18  

Røsnæs Forsamlingshus
leneghenrichsen@gmail.com
v/Lene Henrichsen   
Tlf. 29 92 10 49

Røsnæs Strandjagtforening 
meincke@post.tele.dk
v/ Henning Meincke
Tlf. 30 72 00 00

Røsnæs Vinterbadeforening
roesnaesvinterbader4400@gmail.com
v/ Charlotte Hooge Børup
Tlf. 22 16 94 56
FB: Røsnæs Vinterbader 4400 

Kreativt Værksted  
på Røsnæs Skole
bphcharlotte@gmail.com  
v/Charlotte Hooge Børup, tlf. 22 16 94 56
FB: Kreativtværksted Røsnæs.

Friskolen
Karin Anholm Jensen, Nybyvej 20
Tlf. 61 27 88 61

Friskolens Støtteforening
Morten Olsen, Røsnæsvej 200
Tlf. 23 21 00 40

Foreninger mv. på Røsnæs

På Brugsen
i Ulstrup

59 50 90 61
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