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Røsnæs sommerfest 
lørdag den 2. juni 2018
Kom og deltag i en festlig sommerdag med forskellige aktiviteter og tilbud, arran-
geret på tværs af foreningerne på Røsnæs. Du kan deltage i de dele der passer dig 
og tage din familie og venner med!

09:00 – 10:00  Butiksudvalget for Ulstrup Dagli`Brugs inviterer til gratis, 
 fælles morgenmad foran Brugsen
09:30 – 12:30  Møllen er åben 
10:00 – 12:00 Røsnæs forsamlingshus udstiller borddækninger 
10:00 – 14:00  Tennisbanerne er åbne 
10:00 – 15:00 Petanque banen er åben 
10:00 – 16:00 Salgstelt åbent med salg af kaffe, kage, popkorn, is, slushice, 
 sodavand, vin og øl 
10:30 – 15:00 Røsnæs FDF bager pandekager over bål 
11:00 – 15:00 Støtteforeningen for Friskolen på Røsnæs har high jumper, hoppeborg, 
 oppustelig menneskebordfodbold, ansigstsmaling og candyfl oss (gratis)
12:00 – 13:30 Kalundborg Take Wondo holder opvisning med efterfølgende prøvetime 
12:00 – 14:00 Røsnæs Standjægerforening serverer sortsild på sportspladsen
12:00 – 14:00  Røsnæs Idrætsforening griller pølser ved klubhuset 
12:00 – 16:00 Røsnæs Lokalhistorisk arkiv er åben
14:00 – 14:30 Katrine Bille med Band fra Ramasjang spiller op til sjov
15:00 – 16:30 Røsnæs Idrætsforening afholder fodboldturnering for børn og voksne. 
17:00 – 20:00 Fællesspisning i festteltet
20:30 – 23:30 Dans i festteltet til ”Good Stuff Party Band”
23:30 Vi takker af for en dejlig sommerfest – vi ses i 2019!

Billetter til fællesspisning kan købes i Brugsen. Pris for menu med helstegt pattegris, 
kartoffelsalat og andre salater mm., dessert og musik og dans: 225 kr. Børn til og med 
12 år er gratis, når de følges med en voksen. Ret til ændringer forbeholdes.

Vi ser frem til en skøn sommerdag!
På vegne af: Røsnæs Strandjægerforening – Røsnæs Idrætsforening – Røsnæs FDF – 
Lokalrådet Ulstrup Daglig´Brugs – Røsnæs Forsamlingshus – Røsnæs Skole – Frisko-
len på Røsnæs – Støtteforeningen for Friskolen på Røsnæs – Røsnæs Sejlklub – Røsnæs 
Menighedsråd – Ulstrup Mølle – Lokalhistorisk Arkiv – Røsnæs Vinterbader4400 – 
Kreativt Værksted – Røsnæs Udvikling og Beboerforening
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Borgermøde 
Torsdag den 7. juni kl. 19.00 i Røsnæs Forsamlingshus 

Kom til borgermøde torsdag den 7. juni kl. 
19.00 i Røsnæs Forsamlingshus for at høre 
mere om MIN LANDSBY PÅ RØSNÆS 
”sammen gør vi forskellen”

Røsnæs har fået en ny platform. På bor-
germødet kommer Heino Smed fra Min 
Landsby og præsenterer platformen. Man 
kan bl.a. høre mere om, hvordan den kan 
være med til at styrke foreningerne og fæl-
lesskabet på Røsnæs samt installationen af 
Min Landsby APP.

Baggrunden for at afholde borgermødet er 
at synliggøre Røsnæs’ værdier og ressour-
cer på en let tilgængelig digital platform. 
Min Landsby App henvender sig til en bred 
målgruppe og kan bruges som redskab af 
både lokale, kommuner, tilfl yttere og tu-
rister. – Ved at oprette en fælles Landsby 
kalender kan man få et hurtigt overblik over 
foreningsarrangementerne på Røsnæs. En 

fælles kalender er for mange foreninger 
her på Røsnæs et ønske, som forventes, at 
kunne skabe større synlighed, omkring det 
der sker i vores område. 
 
På gensyn til borgermødet den 7. juni 
og på vegne af foreningerne på Røsnæs. 

Røsnæs Udvikling & Beboerforening
Troels Birk Kristoffersen
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Velbesøgt generalforsamling i RUB
Røsnæs Udvikling og Beboerforening af-
holdt den årlige generalforsamling d. 23. 
april ved et velbesøgt arrangement i For-
samlingshuset. 

Formandens beretning var det punkt på 
dagsordenen, der fyldte det meste af tale-
tiden i løbet af aftenen – og sådan må det 
være, når der er sket meget siden sidste 
generalforsamling. Vi kan i RUB se tilbage 
på et år med mange gode oplevelser, men 
også med en del nye udfordringer, når de 
projekter, vi tidligere har igangsat, skal 
fungere i drift.
Vi indledte 2017 med en ny tradition: en 
nytårsvandring den 8. januar. Det blev en 
god oplevelse, og reaktionen på vandre-
turen blev en opfordring på at arrangere 
fl ere vandreture i løbet af året. Det blev til 
yderligere 3 vandreture i 2017, som blev 
afviklet i marts, maj og september, og vi 
har indtil videre afholdt to ture i år, og næ-
ste tur er søndag den 24. juni.

Årets sommerfest, Skt. Hans-fejring, jule-
frokost og 1. søndag i advent blev alt sam-
men fejret med god stemning og meget fi n 
opbakning og 2017 bød på endnu et år med 
rekordstor omsætning på Café Fyret – tak 
til alle de frivillige derude! 

Årets absolut største begivenhed i 2017 
indtraf den 13. juni, hvor vi var værter for 
Dronning Margrethe II. Vi var naturligvis 
stolte over at være blevet udvalgt af Ka-
lundborg Kommune til at være eksponent 
for det frivillige arbejde og få lov til at 
præsentere noget at det bedste fra Røsnæs 
for Dronningen. Heldigvis var vejret rimligt 
godt på Røsnæs denne eftermiddag, og det 
blev en rigtig god og festlig begivenhed, 
hvor der igen var stor lokal opbakning og 
interesse.

I Projekt Røsnæs Rundt har vi i 2017 fået 3 
landmarks etableret – nemlig Vågehøj, Vin-
dekilde og Spidsen. Det betyder, vi nu har 
9 ud af 13 landmarks færdige. På Ulstrup 
Sønderstrand bliver der i forsommeren op-
ført en helt ny badebro, og herefter gælder 
det landmarket ved Krogebæk. Af øvrige 
store opgaver kan nævnes det kommende 
kajakhotel på Nyby Havn, som Sejlklubben 
og Havkajakkerne forhåbentlig vil få stor 
glæde af. 

Generalforsamlingen afsluttedes med valg 
af nye bestyrelsesmedlemmer. Charlotte 
Hooge og Morten Olsen modtog ikke gen-
valg og Mette Sørensen og Anders Chri-
stensen blev valgt i deres sted. Ane Thunbo, 
Lars Olsen og Troels Birk Kristoffersen 
modtog alle tre genvalg og blev valgt. 

På RUB’s vegne
Trine Fogh LauridsenTak til Charlotte for 10 år i bestyrelsen
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Nye ansigter i RUB’s bestyrelse
Ved årets generalforsamling blev to nye medlemmer valgt ind i RUB’s bestyrelse. I det 
følgende kan du lære de to nye medlemmer lidt bedre at kende.

Mette Sørensen: 
At fl ytte til Røsnæs er det 
bedste valg
Mette Sørensen er ny tilfl ytter til Røsnæs, 
og hun har sammen med sin mand og to 
børn boet i det naturskønne område siden 
2017. Hun er rigtig glad for naturen, deres 
nye hjem og hele området. 
Naturen får hun også glæde af som med-
lem af Røsnæs havkajakklub, og Mette 
beskriver med begejstring, hvor betagende 
Røsnæs også tager sig ud fra vandsiden. At 
fl ytte til Røsnæs er med hendes egne ord ét 
af de bedste valg, de har truffet. 

Mette havde hørt fordomme om vanskelig-
heden ved at blive inkluderet i et lille lokal-
samfund som Røsnæs, men disse er til fulde 
blevet modbevidst. Hun er sammen med sin 
familie blevet taget rigtig god imod.

Mettes motivation for bestyrelsesposten 
bunder i et brændende engagement og en 
dybtfølt vilje til at gøre en forskel. 

Anders Kristensen: 
Røsnæs kan tilbyde det gode liv
Anders Kristensen er også forholdsvis ny 
tilfl ytter til Røsnæs. For godt to år siden 
var han med sin kone og to børn bosat i 
Canada, og her ledte de efter deres base. 
Det var diverse digitale informationssider, 
der dannede baggrund for, at valget for 
deres nye hjem faldt på Danmark og på 
Røsnæs. Anders beskriver, at naturen, roen 
og mulighederne for det gode liv ved siden 
af jobbet, var afgørende for, at valget faldt 
på netop Røsnæs. Anders har på nuværende 
tidspunkt boet på Røsnæs i cirka to år, og 
han er ikke i tvivl om, at deres valg var det 
rigtige.

Anders blev introduceret til Røsnæs Udvik-
ling og Beboerforening på en vandretur i 
efteråret 2017 arrangeret af RUB. Her blev 
han nysgerrig og interesseret i bestyrelses-
arbejdet. Det er første gang, at Anders er en 
del af en bestyrelse, og han glæder sig til at 
lære mere om bestyrelsesarbejdet og til at 
kunne gøre en forskel for lokalområdet.
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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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Det er fælleskabet, 
der gør det fedt at være frivillig
Hvad er det der får en til at søge ind i en 
bestyrelse, og bruge et par tusinde timer af 
ens fritid.
Det er slet ikke det med at få fritiden slået 
ihjel, der driver lysten. Det er, at være med 
til at udvikle ens lokalegn, at give andre et 
tilbud om at nyde den natur og den egn, jeg 
selv er bidt af, at være med til den udvikling, 
der bygger på et fundament som alle frivil-
lige har en andel af. Det er det, der driver en 
til at bruge de mange timer.

”I 2008 gik jeg ind i bestyrelsen for Røsnæs 
Udvikling, for sammen med bestyrelsen at 
få indfl ydelse på, at skabe udvikling frem 
for afvikling af Røsnæs som lokal – og 
turistområde”. 
Jeg sagde selv ja til at være i bestyrelsen og 
være frivillig, for sammen med de lokale, 
at kunne skabe rammer for udvikling af 
Røsnæs. Det har budt på mange spændende 
udfordringer i de 10 år jeg har været en del 
af bestyrelsen. 

Jeg vil blot nævne en del af perlerne på tids-
linjen: 
2008 Byporten til Ulstrup, 2009 ÅbentNæs, 
2010 Drejebog ”Røsnæs på forkant med ud-
viklingen”, 2011 Udvælgelse af projekter fra 
drejebogen, 2012 Røsnæs Fyr, 2013 -2015 
Rock på Spidsen, 2013 Sammenlægning 
af Røsnæs Udvikling og Beboerforening 
(RUB), 2014 Hjemmeside, 2015 Røsnæs 
Naturrum, herefter udvikles og bygges en 
efter en af de mange landmarks i Røsnæs 
Rundt ruten på 25 km, 2016 Røsnæs Kajak-
klub, 2016- 20? Fælles foreningsfest, 2018 
Landsby App. Disse store fastsyede perler på 
tidslinjen skaber et fundament for udviklin-
gen af Røsnæs som lokal – og turistområde. 
Her foruden sættes perlerne sammen med 
andre mindre perler som mere lokale arran-

gementer som Sct. Hans, julefrokost, advent, 
nytårsvandretur.
For at få hele kæden sat sammen, og uden 
den springer op, ligger der undervejs fl ere 
tusinde timer af møder med lokale, lods-
ejere, turister, landliggere, foreninger, hånd-
værkere, projektledere, vejledere, byrødder, 
konferenser, udstillinger, ministerier, fonde, 
medier og sikkert mange fl ere instanser som 
jeg slet ikke har energi til at skrive her. Det 
er ikke her jeg har brugt mine 2000 timer. 
Det har formanden og næstformanden, der 
både har evnerne, tiden og standhaftigheden 
til at holde alle de møder, og holde struktur 
på alle disse instanser, indsende et hav af 
ansøgninger, modtage tilladelser og sætte i 
gang. Hvis ikke de gjorde det, ville kæden 
springe op eller aldrig blive lukket.
Fra Troels og Mogens entusiasme og troen 
på fremtiden har jeg lært rigtig meget. 
Måske er det egentlig derfor jeg er blevet 
i foreningens bestyrelse i 10 år. Her lærer 
man at et ”nej” ikke er et nej, men blot at gå 
hjem og skrive ansøgningen om, og komme 
med nye tegninger igen og igen. Foreningen 
fi k ikke projekt Røsnæs Rundt på landkortet 
i Realdania, da Kalundborg Kommune ikke 
troede nok på vores projekt Røsnæs Rundt. 
Måske havde de ikke kendskab til udhol-
denhed blandt lokale ildsjæle, for siden hen 
har de alligevel valgt, at støtte projektet efter 
andre fonde viste stor interesse. 
Så længe der fi ndes foreninger på Røsnæs er 
der altid brug for frivillige. De frivillige får 
mulighed for at indgå i et fedt fællesskab, 
og skabe rammerne til en fortsat udvikling 
på Røsnæs, og det er et vigtigt element for 
denne halvø.

God vind fremover fra en frivillig 
Charlotte Hooge Børup
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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 Røsnæs FDF
 Væbnernes første tur blev en rigtig kold 
fornøjelse. Vi tilmeldte os Ranger Chal-
lenge i Ree Park. Det er et løb med masser 
af poster og høj aktivitet. Heldigvis for det 
 Vi blev ramt af kuldefronten og med en 
chill-faktor på -25 var det om at holde sig 
i gang, for at holde varmen. Mad og drikke 
frøs til is, inden man nåede at hælde op. Af 
hensyn til børnenes sikkerhed måtte de ikke 
sove ude, det var simpelthen for koldt og 
blæsende. Humøret var dog højt og vi kom 
hjem med en god oplevelse. Vi har desuden, 
her i april, været en tur i de svenske skove 
med fuld oppakning. Det var en dejlig tur, 
og vi havde vejret med os. Bøgen sprang 
ud, mens vi var der. Under 2 døgn blev der 
gået ca. 50 km med fuld oppakning. Det var 
en hård tur for benene, men en fornøjelse at 
sove i bivuak, lave mad på trangia og være 
sammen og nyde naturen.

Tumlingene har været i gang med at lære 
knob og besnøringer, og nu hvor vejret er 
blevet til det, er vi rykket udendørs til bål 
og sang. Vi arbejder os frem til at gå en lille 
hike sidst på sæsonen.

Piltene har produceret deres eget spisebord. 
Vi er ved at tage madmærket, hvor man 
skal lære om sundt og usundt, hygiejne ved 
madlavning, lave hjemmelavet marmelade 
og mad på bål. 

Den 1.-3 juni tager Tumlinge og Pilte på 
MUST-lejr med temaet Zootropolis. Det 

foregår på Næsbycenteret. Det er en sjov 
lejr-tur med en masse af hygge og poster i 
løbet af dagen.

Vi tager alle på sommerlejr lørdag uge 26 
og kommer hjem torsdag uge 27 på Næs-
bycenteret. Vi skal selv bygge vores lejr og 
deltage i en masse sjove aktiviteter. Vi glæ-
der os til at komme afsted.

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 mennesker 
skal ud og opleve verden på egen hånd

Kom og besøg os i kredshuset for at se, 
hvad vi laver mandage (kl. 18-20) eller 
onsdage (kl. 17-19) …..måske bliver du 
hængende ;-)

Læs mere om os på Facebook ”FDF 
Røsnæs” eller http://fdf.dk/roesnaes
Kom og vær med til Adventure Røsnæs d. 
16 juni.
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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

Nr. 52 2018.indd   10 16/05/18   07.48



11

Nyt fra tennisafdelingen

Lidt nyt fra fodbolden

På en smuk og solrig 5. maj blev tennissæ-
sonen 2018 sat i gang. Rigtigt mange havde 
tilmeldt sig, og der blev spillet meget godt 
og entusiastisk tennis. Dagen afsluttedes 
med fælles frokost.

Hver lørdag er der tennistræf fra 10-12. Er 
der nye, der har lyst til at prøve at spille, er 
der også mulighed for det. Mød op, snak 
med et af medlemmerne, og aftal en spille-
tid. Ketcher og bolde er til rådighed.
På nuværende tidspunkt er ikke aftalt træ-
ning om lørdagen, men opslag vil blive sat 
op ved klubhuset, så hold udkig. Evt. kon-
takt Poul Lundberg eller Peter Hansen.

For at få fl ere børn til at interessere sig for 
tennis, vil vi efter skoleferien henvende os 
til friskolen og tilbyde prøvetimer for ad 
denne vej at få gang i børnetennis igen.

Sæsonen er startet godt op, banerne er ble-
vet klargjort efter den våde vinter. 
Der er tilmeldt 2 hold til DGI`s 8 mands 
turnering. Det er de trofaste Oldboys, og nu 
er de unge drenge, som i fl ere år har trænet 
sammen med Oldboys, også tilmeldt i ræk-
ken der hedder herre +16. Det er meget 
positivt, det giver noget mere liv på vores 
anlæg. Holdledere for de 2 hold er Jesper 

Nu er sæsonen i gang og vi glæder os til 
mange og gode kampe i løbet af sommeren.

Tennisafdelingen.

Møller for oldboys holdet og Joakim Her-
løv for +16 holdet.

Vi håber stadig, at vi på et tidspunkt kan 
starte noget op for børn.
 
Spørgsmål ang. Fodbold kan jeg kontaktes 
på mobil: 20490493.

På fodboldens vegne 
Niels Herløv.
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Vores xgeneralforsamling sidst i februar gik rig-
tig godt, og tak til alle jer, der mødte op. Det var 
en utrolig hyggelig aften. Referatet fra general-
forsamlingen er nu uddelt, sammen med en lille 
opfordring til at blive ved med at støtte forsam-
lingshuset ved at indbetale kontingent. Det er 
der heldigvis mange af jer, der allerede har gjort.

Sidst i januar havde vi besøg at Odsherred teater 
til forestillingen ”Nina kære Nina”. Vi fi k hur-
tigt udsolgt, så derfor har vi allerede nu sikret os 
dem til deres næste forestilling ”To halvgamle 
mænd” som får forpremiere her hos os torsdag 
d. 17. januar 2019. 

Forsamlingshuset er her i foråret godt booket op 
med konfi rmationer og generalforsamlinger, og 
det er dejligt at se, huset bliver brugt. Men, ikke 
helt uden grund har vi haft et par klager over 
vores gamle komfur, så her i marts besluttede vi 
på efterbevilling af pengene fra Refsnæs Spare-
kasse at købe et nyt. Nu kan vi koge kartofter på 
rekordtid og bage brød i fl ere etager, da den nye 
ovn er med varmluft. Den er afprøvet og bager 
de fl otteste kringler! 

I øjeblikket er vi ved at indhente fl ere tilbud på 
renovering af husets ydermure. Det er i forbin-
delse med Kalundborg kommunes tilskud til 
”Klimaskærm forbedringer” til forsamlingshu-
sene, som kommunen uddeler tilskud til hvert 
år. Vi håber, at vi kan få råd til en forbedring 
mod øst, men det er dyrt. En bedre akustik i den 
lille sal og fjernelse af radiatorerne i den store 
sal er også på vores ønskeseddel, men her må vi 
selv betale det hele.  
I april havde vi besøg af Jesper Theilgaard med 
foredraget ”Mellem orkaner og klimaændrin-
ger”. Vi var spændt på, om det kunne lokke folk 
til huse. Overraskende nok blev ca. 90 personer, 
så det må siges at være godt. Vi tror, alle havde 
en rigtig god aften, som var lærerig på en yderst 
underholdende måde. 

Nyt fra 
forsamlingshuset

Hvis vi ser lidt frem fremad, er det snart tid for 
vores årlige Jazz-aften. Fredag d. 25. maj kom-
mer Niels Jørgen Steen og hans A-team på be-
søg igen. Vi er allerede godt i gang med salget 
af billetter, hvis der ikke allerede er udsolgt! 
Det er 6. gang orkestret kommer til Røsnæs. 
Til sommerfesten d. 2. juni holder forsamlings-
huset åbent hus. Kom og se hvad vi har fået lavet 
af forbedringer, samt få ideer til borddækningen 
fra de borde, vi har dækket til diverse fester. 

Mandag d. 10. september har vi sammen med 
Strandjægerne arrangeret en aften med temaet 
”Jagtmiddag med foredrag”. Det er Thomas 
Lindy Nissen, der på bedste vis vil underholde. 
Det er under kommunens ”Liv i forsamlingshu-
sene” vi arrangerer dette, så dvs. at kommunen 
giver tilskud til foredraget. 

Efter ferien engang i september vil vi indkalde 
til ”Arbejdsdag i forsamlingshuset”. Det plejer 
at være en rigtig hyggelig dag, hvor vi får lavet 
en masse ting. Indbydelse sender vi ud senere. 
Selvfølgelig vil det også stå i vores nye ”Lands-
by app” som hele Røsnæs er ved at få indført. Vi 
tror, det bliver en fantastisk god måde at fortæl-
le om, hvad der forgår her på Røsnæs. Så husk 
at komme til ”Borgermødet” i forsamlingshuset 
d. 7. juni, hvor RUB vil sætte os ind i APP’ens 
herligheder. 

Som det sidste vil vi lige gøre opmærksom på, 
at forsamlingshuset er blevet opgraderet til at 
have et MAX-personantal på 150 mod de før-
hen 130. Beredskabsinspektøren var på kontrol-
besøg i april og fandt huset i meget fi n orden 
og fi ne fl ugtveje. Dette var årsagen til opgrade-
ringen. Vi i bestyrelsen blev selvfølgelig utrolig 
stolte over denne beslutning. 

På forsamlingshusets vegne
Lene Henrichsen
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 Fra kirken

Min tid på Røsnæs
Min første tid på Røsnæs er ved at være 
forbi, og der er sket mange ting for en helt 
nyuddannet præst. Udover jeg har haft mine 
første vielser, bisættelser, dåb og konfi r-
mation, så er der også sket meget andet. 
Vinteren begyndte med tre fi lmaftener, hvor 
vi en af gangene som noget nyt prøvede sam-
menskudsgilde, hvor alle kom med noget, 
vi kunne deles og salmes om. Det fungerede 
ganske fi nt og alle blev mætte. Disse tre 
fi lmaftener gav mig en mulighed for at møde 
en stor del af menigheden under afslappende 
forhold og det værdsatte jeg meget. 

Som noget nyt besluttede menighedsrådet 
og jeg at lave en fællesspisning skærtorsdag 
med en efterfølgende nadvergudstjeneste. Og 
der var hele 35 personer, som støttede op om 
dette arrangement. Det var mere end, hvad 
vi havde regnet med og det blev en vellykket 
og skøn aften. Menighedrådet stod for lam, 
fl ødekartofl er, salat og oprydning. Blot efter 
et par måneder her i kirken, har jeg set og 
oplevet, hvor meget menighedsrådet gør og 
mange af aktiviterne i kirken kan kun lade 
sig gøre på grund af deres kæmpe indsats. 
Jeg er glad for, at det er dem, som er mit 
første menighedsråd. 

Den 8. april var der børnegudstjeneste, hvor 
der også var dåb og FDF’erne kom og bak-

kede op om det nye tiltag. Det endte med, 
at FDF’erne og jeg har planlagt endnu en 
børne- og ungdomsgudstjeneste den 17. juni, 
hvor man kan få lov til at opleve gudstjene-
sten på en hel ny måde. Jeg er enorm glad 
over, at de nye tiltag er blevet taget så godt 
imod. 

Så har jeg også haft fornøjelsen af et lille 
konfi rmandhold på 6 konfi rmander. De 
har bestemt været friske, livlige og søde. I 
starten af februar tog vi til konfi rmandtræf 
i Roskilde Domkirke, hvor 600 andre kon-
fi rmander også deltog. Temaet var Jesu “Jeg 
er” fra Johannes-evangeliet. Jeg var lidt 
nervøs for, hvad konfi rmanderne ville mene 
om sådan en hel eftermiddag i kirke, men 
de endte med at være meget begejstret især 
for gudstjenesten, som vores biskop Peter 
Fischer Møller stod i spidsen for. Og den 
første søndag i maj blev en af konfi rman-
derne døbt og de andre kom og hjalp til med 
indgangs- og udgangsbøn, delte salmebøger 
og nadver ud. Og søndag den 13. maj blev de 
alle konfi rmeret her i Røsnæs kirke - vi var 
heldige med vejret og havde en dejlig dag! 
Jeg ønsker mit første hold konfi rmander alt 
det bedste fremover! 

Annika Lynbech
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FDF-gudstjeneste d. 17. juni 
kl. 10.30
Kom og oplev gudstjenesten på en helt 
ny måde.
Gudstjenesten vil være opdelt i 5 Po-
ster, hvor FDF’erne hjælper til.  
1. Nadver v. alter
2. Fortælling udenfor 
3. Salme ved orgel eller klaver 
4. Fadervor i våbenhus
5. Lys og bøn ved døbefonten

Røsnæs kirkes menighedsråd og FDF

Skærtorsdag 
- måltid og gudstjeneste
Torsdag d. 29. marts kl. 17.30

Som noget nyt inviterer vi til fælles 
påskemåltid med lam på menuen i 
Stalden. 
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

Sommerkoncert
i Røsnæs kirke
Torsdag d. 19 juli, 
kl. 19.00
med Violinist 
Elisabeth Zeuthen 
Schneider og Pianist 
Kristoffer Hyldig
Igen i år vil violinisten 
Elisabeth Zeuthen Schneider og pianisten 
Kristoffer Hyldig spille klassisk og nordisk-
romantisk musik i Røsnæs kirkes dejlige 
akustik. 
Billetter á 50 kr. kan købes i Røsnæs Brugs 
fra 20. juni. 

Røsnæs kirkes menighedsråd

Røsnæs sommerfest d. 2. juni 
Kirke og kirketårnet har åben fra kl. 11-13, 
kom forbi og nyd den smukke udsigt! 

Sommerkoncert i Røsnæs kirke
Søndag d. 1. juli kl. 19.00 
med Andreas Bigom og Teresemarie 
Lisiux 

Det tidligere bysbarn operasangeren 
Andreas Bigom og pianisten Teresema-
rie Lisiux vil overrække en sommer-
buket, der indeholder danske sommer-
sange, salmer og Schuberts Diecterliebe.
Fri entré

Røsnæs kirkes menighedsråd

Høstgudstjeneste 
Den 30. sept. kl. 10.30
med efterfølgende spisning og auktion i 
Stalden. 
Tag lidt overskud fra køkkenhaven med, 
eller evt. noget husfl id eller en pose kaffe. 
Vi holder auktion over det hele og giver 
overskuddet til godtgørende formål, som vi 
plejer. Vel mødt. 
Entré og maden er fri - men dagen er næppe 
gratis. 
Denne dag byder vi også vores sognepræst 
Ernest velkommen hjem! 

Røsnæs kirkes menighedsråd
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Juniorkonfi rmand og voksenkor 
- fortsætter efter sommeren, men hvornår?

Juniorkonfi rmand er for børn i 3. klasse 
på tirsdage lige efter skole. 
I et forløb på ca. 10 gange kommer du til at 
lære kirken godt at kende, og du får bibel-
historier fortalt, leger og synger og har det 
sjovt med dine kammerater. Man behøver 
ikke at være døbt eller have en særlig tros-
retning, hvis overhovedet nogen. Alt hvad 
man behøver er nysgerrighed og oplevelyst.

Voksenkoret øver på onsdage. Vi øver ca. 
10 gange op til 1. søndag i advent, hvor 
koret deltager i familiegudstjenesten.

For begge ovenstående aktiviteter gælder 
det, at vi på nuværende tidspunkt ikke har 
mulighed for at udmelde datoer for starten 
af forløbene, det beklager vi.
Der bliver sat plakat op i udhængsskabet 
ved Brugsen og oppe i kirkens våbenhus, 
og der kommer info på skolens forældrein-
tra når tiden nærmer sig.

Den velsignende Kristus 
vender tilbage
Ole Kjempff tilbød at redde det gamle ma-
leri, som blev fundet i kirkens sakristi efter 
en oprydning, og efter et halvt års arbejde 
blev resultatet præsenteret for menigheden 
den første søndag i advent 2016. Men der 
fi k altertavlen ikke lov til at hænge meget 
længe efter et provstesyn blev den taget ned 
og så var den igen gemt væk.

Efter en godkendelse og en besigtning af 
kirken kunne ’Den velsignende Kristus’ 
endelig vende i kirken den 24. april 2018. 
Dog ikke på dens originale plads bag alte-
ret, men nu som noget af det første, man 
møder, når man træder ind i kirken fra 
våbenhuset. Alle anbefales at komme og se 
’Den velsignende Kristus’, som nu har fået 
en permanent plads i kirkerummet.

Røsnæs kirkes menighedsråd

Kirkelige handlinger
Døbte: 
 8. april: Saga Löwe Højlund Brandstrup
 6. maj: Mickey Bjerregaard Jensen
12. maj: Luna Kristine Mandrup Hansen

Konfi rmerede d. 13. maj: 
Kathrine Louise Nielsen
Cecilie Sandager
Mickey Bjerregaard Jensen
Lukas Thunbo Tyedmers 
Lucas Bott
Carl Bülow Trampedach 

Begravede og bisatte: 
16.dec.: Else Hansen
 4. jan.: Johanne Melchiorsen
20. jan.: Else Hovgaard Nielsen
 7. feb.: Anne Kathrine Olsen
23. feb.: Flemming Kirk
24. feb.: Jørgen Sloth Hansen
28. marts: Birgitte Vestergaard Jensen
19.april: Birgit Bothilde Frølich 
 3. maj: Dorthe Kathrine Mortensen
 4. maj: Birgit Svendsen
11. maj: Jens Gunnar Sørensen

Røsnæs kirke 
og menighedsråd
Sognepræst: Annika Lynbech, tlf. 30 11 63 81, E-
mail: al@km.dk (mandag fri).
Graverfunktionen varetages af Kalundborg kirke-
gård. Tlf. 59512785, man – fredag kl. 10-16 
Organist: Naia Rosenlund, tlf. 22517433, 
E-Mail: Naiarosenlund@outlook.dk 
Kirkesanger: Tinne Leth, tlf. 21298076, 
E-Mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Menighedsrådsformand: Elisabeth Torkelund, 
Fjordbakken 12, tlf. 22453282, 
E-mail: heaven@torkelund.dk.
Næstformand og kasserer: Inger Frederiksen, 
Lysemosevej 4, 4400 Kalundborg. 
Tlf. 59554049/23325034, 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, 
tlf. 27812722, E-mail: haugegaard@email.dk, 
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Gudstjenester
Søndag d. 3. juni kl. 10.30
1. søndag eft. Trinitatis 
Annika Lynbech Luk. 12,13-21

Søndag d. 10 juni kl. 10.30
2. søndag eft. Trinitatis
Annika Lynbech Luk. 14,25-35

Søndag d. 17. juni kl. 10.30
FDF-gudstjeneste 
Annika Lynbech Luk. 15,11-32 

Søndag d. 24. juni kl. 9.00
4. søndag eft. Trinitatis
Helga T. Jensen Matt. 5,43-48 

Søndag d. 1. juli kl. 10.30
5. søndag eft. Trinitatis 
Annika Lynbech Matt. 16,13-26

Søndag d. 8. juli kl. 9.00
6. søndag eft. Trinitatis
Helga T. Jensen Matt. 19,16-26

Søndag d. 15. juli kl. 10.30
7. søndag eft. Trinitatis
Annika Lynbech Matt. 10,24-31

Søndag d. 22. juli kl. 10.30
8. søndag eft. Trinitatis 
Annika Lynbech Matt. 7,22-29

Søndag d. 29. juli kl. 10.30
9. søndag eft. Trinitatis 
Annika Lynbech Luk. 18,1-8

Søndag d. 5. august kl. 10.30
10. søndag eft. Trinitatis 
Matt. 11,16-24
Annika Lynbech og 
Susanne Schiøtz Hansen

Søndag d. 12 august kl. 9.00
11. søndag eft. Trinitatis 
Helga T. Jensen Luk. 7,36-50

Søndag d. 19. august kl. 10.30
12. søndag eft. Trinitatis 
Annika Lynbech Matt. 12,31-42

Søndag d. 26. august kl. 10.30
13. søndag eft. Trinitatis 
Annika Lynbech Matt. 20,20-28

Søndag d. 2. sept. kl. 9.00
14. søndag eft. Trinitatis
Helga T. Jensen Joh. 5,1-15

Søndag 9. sept. kl. 9.00
15. søndag eft. Trinitatis 
Helga T. Jensen Luk. 10,38-42

Søndag d. 16. sept. kl. 9.00
16. søndag eft. Trinitatis
Helga T. Jensen Joh. 11,19-45

Søndag d. 23. sept. kl. 9.00
17. søndag eft. Trinitatis 
Helga T. Jensen Mark. 2,14-22

Søndag d. 30. sept. kl. 10.30
Høstgudstjeneste m. efterfølgende 
auktion og spisning i Stalden
Ernest W. Andersen 
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Nyt fra møllen

Så blev det sæsonstart. Søndag den 6. maj 
åbnede møllen sæsonen for besøgende. På 
dagen, hvor vejrguderne viste sig fra den 
bedste side, fandt både lokale og turister 
vejen forbi møllen. Udover vingernes snur-
ren rundt, kunne de blandt andet også se ” 
kornrenseren ” køre. Kornrenseren , som 
møllersvendene med Egon Hansen som 
primus motor, har installeret over vinteren. 

De første skoleklasser har besøgt møllen. 
I tirsdags havde vi besøg af 34 børn og 5 
voksne og de kommende tirsdage er fuldt 
besatte med besøg af skoleklasser, som vil 

høre om møllens historie og - funktioner. 
De små håndkværne er installeret og klar til 
brug. Vi håber rigtig mange børn vil besøge 
møllen og male korn til mel.

På billedet ses et par møllersvende i gang 
med arbejdet på den nye ”pers”, møllens 
bremsestang, som nu er monteret og knejser 
fl ot i møllens top. Kom og se alle de nye 
tiltag i møllen. Vi holder åbent hver søndag 
fra kl. 11 til 15. På gensyn i møllen.

Mvh på vegne af møllersvendene,
Søren Nøhr

Så gik Standeren atter til tops på Sejlklub-
bens mast. Traditionen tro var der stor 
opbakning fra medlemmerne ved at møde 
op og medvirke til, at vi fi k en dejlig start 
på Sejlsæsonen 2018 .Tak medlemmer for 
det, . – Efter formandens tale og fl aget blev 
hejst, kunne vi sammen nyde grillstegt 
højreb, pølser og kartoffelsalat og diverse 
drikke. - Med denne årlige tradition, - at 
afholde en standerhejsning for Sejllubbens 
medlemmer ,- ønsker vi således hinanden 
en god sejlersæson med forhåbentlig mas-
ser af godt sejlervejr og mange gode ople-
velser på vandet.

Nyt fra sejlklubben
Til stor glæde for Sejlklubben, kan vi nu for 
alvor kalde os ”Sejlklub”, idet der blandt 
de nye medlemmer også er et medlem med 
en ”rigtig” sejlbåd i ordets bogstavelige 
forstand.

Den 4. august 2018 er Sejlklubben vært for 
en” Maritim Dag” på havnen med diverse 
aktiviteter. Vi glæder os til at gennemføre 
denne dag - og håber på - at der vil være 
mange, der tager en smut forbi havnen 
denne dag - og få en oplevelse, der lader 
den maritime hygge og stemning få plads. 
Nærmere herom senere.
På Sejlklubbens vegne 
Ole Kjempff, formand.

Se også 
forsiden
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Nyt fra Brugsen
Siden sidst har butiksudvalget i Dagli Brug-
sen haft mange aktiviteter.
Den største forandring i Brugsen var vores 
ombygning, hvor vi fl yttede varer rundt, så 
de fi k en bedre plads i butikken, det er altid 
svært i starten, men vi synes der er nået et 
godt resultat og vores varer taget sig bedre 
ud og indbyder til mere indkøb. Tak til Ud-
deler og personale for det store arbejde I 
har lagt i det.

Vi lagde ud med fastelavn som i år var 
rigtig godt besøgt, med mange børn i fi ne 
udklædninger. Der blev slået til tønden, og 
vi fi k vores kattekonger og dronninger. Som 
noget nyt fandt vi en tønde til de voksne, og 
det var til stort morskab for både børn og 
voksne. Vi skal love for, at der blev slået til.

Dagli Brugsen afholdt sammen med fælles-
spisningen på Røsnæs for første gang “Mad 
fællesskab” efter COOPs koncept. Det 
blev et tilløbsstykke med mere end 50 til 
spisning. Det så ud til at alle hyggede sig, 
og menuen var god. Derfor er dette koncept 
noget vi arbejder videre på og afholder igen 
i efteråret et “Mad fællesskab”, hvor vi hå-
ber endnu fl ere vil deltage til gavn for vores 
fællesskab på Røsnæs.

Som sidste år vil vi igen, afholde Som-
mervinsmagning foran Brugsen torsdag d. 
19. juli. Billetter købes i Brugsen. Her vil 
der være smagning af sommervine, som 
kan købes i Brugsen, og mon ikke butiks-
udvalget tænder grillen, så der kan købes et 
lille traktement. Det glæder vi os meget til 
det. Det er her, vi gør en forskel, som ingen 
andre gør.

D. 3. maj afholdt vi årsmøde i Dagli Brug-
sen. Uddeler Nicolaj Sørensen fortalte 

om økonomien for Dagli Brugsen og om 
hvordan vi hele tiden kæmper på at gøre 
det bedre med forskellige tiltag. Formand 
for butiksudvalget Kirsten Herløv fortalte 
om alle de forskellige aktiviteter, butiks-
udvalget havde arrangeret eller deltaget i. 
Fastelavn, årsmøde, morgenkaffe til som-
merfesten, sommervinsmagning, efterårs-
vinsmagning sammen med forsamlingshu-
set, status, juletræsfest og smag på Dagli 
Brugsen.
Der var en plads ledig i butiksudvalget og 
derfor forslog vi Karina Simonsen, som 
blev valgt uden mod kandidat. Velkommen 
til hende. 
Så var der kaffe og smagekagebord med 
kage fra bageren i Kvickly.
Derefter havde vi fået COOPs genvalgte 
formand Lasse Bolander til at komme og 
fortælle om Coop “sammen kan vi”. Det 
blev en sjov og spændende rejse gennem, 
hvad coop står for, og hvordan man kan få 
indfl ydelse, selv her fra vores lille butik. 
Lasse Bolander var meget imponeret over 
vores arrangement i butikken . Tak til alle 
der mødte op og gjorde det til en god aften. 

Lasse Bolander
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Tak til butiksudvalget for godt samarbejde 
igennem året.

I vores Dagli Brugsen Refsnæs har vi 349 
medlemmer, af dem bruger ca. 95 med-
lemmer Coop app’en. Det kunne være 
spændende, hvis vi kunne få fl ere med på 
app’en. Det ville give muligheder for butik-
ken at sende tilbud til lige netop vores med-
lemmer. Så har du mod på at være med på 
app’en og ikke lige ved hvordan, så spørg i 
Brugsen. Så kan de hjælpe.

Lukning af Dagli Brugsen i fl ere dage. Des-
værre havde der forvildet sig en mus ind i 
Brugsen. Det betød, at der gik et helt set-up 
igang i forhold til skadedyrsbekæmpelse 
fra COOPs side. Derfor var brugsen lukket, 
og man skulle fi nde musen og sørge for, at 

Igen i år er det ved Ulstrup Sønderstand 
på Røsnæs, at Røsnæs Udvikling & Bebo-
erforening inviterer til en hyggelig Sankt 
Hans Aften med grillmad og bål.

Grillen er tændt fra kl. 18.30 og alle er vel-
kommen til at komme med sin medbragte 
mad, som kan tilberedes på grillen. Der vil 

Sankt Hans Aften ved
Ulstrup Sønderstrand

der ikke var spor i 48 timer. Derefter skulle 
hele butikken rengøres, det vil sige at alt 
er blevet tørret af og varer kasseret. Denne 
opgave tager lidt tid, og inden butikken igen 
er helt fyldt, kan der godt gå lidt endnu. Vi 
takker for den store forståelse og glæder os 
igen til at der kommer kunder i butikken, 
og vi forhåbentlig kan nyde en rigtig god 
sommer med masser af sol og masser af 
handel.
Vi kan jo se hvor svært det er at undvære en 
dagligvarehandel i vores lille samfund.
Husk at handle i Dagli Brugsen Refsnæs, 
hvis vi også skal have en butik I fremtiden.
God sommer til alle, vi glæder os til at se 
jer I Brugsen og læg lige vejen forbi vores 
sommerblomstermarked.

Uddeler, personale og butiksudvalg

være mulighed for at kunne købe øl, vand og 
vin samt kaffe og kage på pladsen. Ca. kl. 
20.15 er der båltale ved Jakob Søborg, som 
er den nye skoleleder for Røsnæs Friskole.

Vi håber igen på opbakning fra lokalom-
rådet, men håber også at se gæster fra hele 
Kalundborgområdet.
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Røsnæs Skole lukker med en smiley
Røsnæs Skole ligger på det vestligste punkt 
af Sjælland. Skolen har i mange år holdt på 
de gode kvaliteter. Siden år 2000 har der 
været en del udskiftning blandt lederne, men 
de har alle sammen med skolens personale 
været meget engageret i skolens profi lering, 
faglighed og trivsel. Kommandovejen fra 
ide´ til gennemførelse har altid været kort, 
og det er en af de kvaliteter som skolen er 
kendt for. En af profi lerne er udeskole, og 
den har været prioriteret højt i de sidste 10 
år. En anden er Grønt Flag, og dem har sko-
len 15 af.

Hovedparten af de lærere, der blev ansat 
efter år 2000, er blevet på skolen indtil nu. 
Hvad er det egentlig der gør, at lærere og 
pædagoger bliver på samme arbejdsplads i 
så mange år. Jeg har spurgt mine kolleger og 
min leder, og svarene er identiske: Skolen er 
en af de bedste arbejdspladser, og trods det 
at den ligger på en halvø, er beliggenheden 
fantastisk. Personalet er stabilt og det har 
vi været siden vi blev ansat. Vi har sammen 
udviklet et godt værdisæt, der både gælder 
for de voksne og for børnene. Forældrene 
afl everer børnene til os med den største til-
lid og tro på at vi sætter læringsniveauet 
højt, og giver plads til at børnene udvikler 
sig fagligt og socialt. Forældre udviser stor 
interesse for skolen og lægger mange prak-
tiske arbejdstimer på skolens legeområde. 
Personalet har et godt fællesskab, vi har 
været homogene og alligevel forskellige, så 
vi har suppleret hinanden med hver af de 
faglige kompetencer og styrker, vi hver især 
har kunnet tilbyde. Klassestørrelsen har ikke 
været større end vi har kunnet hjælpe alle, 
og vi har sat læringsmålene højt. Oversku-
elighed, der på mange områder fi ndes på 
skolen, har både børn, forældre og personale 
nydt godt af. Vi har en god portion humori-
stisk sans og det har gjort, at vi de sidste par 

år har ’holdt hovedet koldt’, trods det at vi 
var vidende om, at skolen ville blive lukket 
1. august 2018. 

Om tre måneder er det lille arbejdshold 
spredt ud på mange forskellige folkeskoler 
i Kalundborg og en friskole på Røsnæs. Et 
godt sammenhold, et højt læringsniveau og 
et engageret samarbejde slutter på denne 
folkeskole. Vi siger tak til hinanden for den 
tid vi fi k sammen - tak til de ledere, der 
tog de overordnede beslutninger for vores 
arbejdsplads, og tak til de forældre, der igen-
nem 55 år leverede skolebørnene til Røsnæs 
Skole. En sidste tak til det lokalsamfund, der 
igennem årene har samarbejdet med vores 
lille og dejlige skole. Dette samarbejde giver 
vi videre til den nye Friskole på Røsnæs. 

Lærere og pædagoger på Røsnæs Skole 

Fra en skoleleders notatblok:
Uden at der er brugt mange ord deler elever, 
forældre og personale værdisæt på Røsnæs 
skole. Et værdisæt der rammesætter børns 
opvækst, trivsel og udvikling. 

Forældre og skole har en forpligtigelse til at 
sikre, at børnene vokser op som hele men-
nesker, der bliver i stand til at sætte egne 
rammer om deres liv - både i job og livet. 
Det er min opfattelse, at skolen medvirker til 
at løse denne opgave. I gamle dage meddelte 
skolen kundskaber. Kendetegnet for Røsnæs 
skole er, at denne opgave er fastholdt med 
inddragelse af diverse teknologiske nyska-
belser udvidet med elevernes selvstændige 
refl eksion over undervisningens indhold. 
En af de helt store glæder ved at være ”årets 
gæst” på skolen er det stædige fokus på 
skolen set i børnehøjde - mest tydeligt i ude-
skolen uden af de voksnes ansvar forfl adiges 
i en misforstået jævnbyrdig dialog. Børnene 
kan ses og høres - i samtalen i klassen og 
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legen i frikvarterne. Synspunkter præsente-
res - ansvaret har de voksne

Skolen rummer en mangfoldighed af natio-
naliteter. Set fra skolelederens stol helt uden 
problemer. En af de bemærkninger jeg vil 
tage med, er de yngste elever konstatering 
af, at når man er mørk i huden, så er det 
fordi, at man er født om natten. I elevrådets 
og skolelederens undersøgelse af mobning 
nævner børnene både forældrenes og sko-
lens interesse og lyst til at indgå i en dialog 
for at hjælpe. Samtalerne om forskellen mel-

lem drilleri og mobning har været præcise 
og udbytterige - også for undertegnede. 

“Intet menneske er en ø, en verden for sig; 
ethvert menneske er et stykke af fastlandet, 
en del af det hele.” Sådan skrev den engel-
ske digter John Donne i 1624. Citatet er fra 
Kristeligt Dagblad. Røsnæs skole ligger 
på en halvø, hvilket muliggør kontakt med 
den øvrige del af kommunen. Jeg håber, at 
skolens berøringsfl ade fremover fastholdes 
selvom det kan være fristende at skabe sit 
eget åndehul.        Michael Rasmussen

Jeg har haft mulighed for at følge udviklin-
gen af friskolen helt tilbage, fra kommunal-
bestyrelsen besluttede at nedlægge Røsnæs 
skole som folkeskole. På det tidspunkt tror 
jeg der var 2 elever skrevet op til den 0. 
klasse, som skal starte efter sommerferien. 
De mennesker jeg talte med den gang, var 
meget pessimistiske i deres vurdering af, om 
en friskole overhovedet kunne have sin gang 
på jorden.
Den pessimisme kan vi nu roligt begrave, og 
fi nde den store optimisme frem. 17 elever er 
nu skrevet op til 0. klasse, og skal starte efter 
sommerferien. Faktisk skal fl ere end 105 
elever starte.
Den optimisme, engagement og positive 
fortælling om friskolen betød, at jeg ikke 
kunne undlade at sende skolebestyrelsen min 
ansøgning om at blive skolens leder.
Da forløbet med test og samtaler var velover-
stået, og bestyrelsen havde tilkendegivet, at 
man ønskede mig som deres leder, var den 
første følelse i mig en overvældende glæde 
og stolthed.
Efter at det i februar blev offentliggjort, at 
jeg nu skulle være skolens leder pr. 1. maj, 
påbegyndte jeg i det små, det indledende ar-
bejde med det kommende skoleårs planlæg-
ning. Jeg har deltaget i alle bestyrelsesmøder 

Friskolen på Røsnæs
siden offentliggørelsen, og det har været 
vigtigt for mig at kunne spore mig grundigt 
ind på bestyrelsens værdigrundlag, for det er 
netop det jeg ansat til at føre ud i livet.
Jeg er dybt imponeret over det arbejde besty-
relsen har lagt i friskolen gennem mere end 2 
år nu, og jeg ved, at de også glæder sig til at 
kunne lægge nogle af de mange opgaver over 
til mig.
Mine absolut vigtigste opgaver lige nu er, at 
få ansat det personale der skal være med til 
at udvikle skolen fra næste skoleår, samt at 
få etableret en internetforbindelse, et skolein-
tra samt et administrationssystem. 
Det er helt afgørende for mig, at få sat det 
rigtige hold fra start. Derfor har jeg inve-
steret særdeles meget tid til, at få talt med 
potentielle ansøgere, og ikke mindst at fore-
tage rundvisninger. Jeg tror ikke at jeg lyver 
når jeg siger, at jeg har forestået fl ere end 20 
rundvisninger af skolen.
Det har så betydet, at jeg har kunnet invitere 
9 potentielle lærere til samtale i uge 20
Jeg glæder mig til at kunne præsentere det 
samlede personale i næste udgave af Røsnæs 
Nyt.

Med venlig hilsen
Jakob Søborg, skoleleder 
på Friskolen på Røsnæs.
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Adventure Røsnæs er et løb
arrangeret af Friskolen på Røsnæs

Støtteforeningen for friskolen
på Røsnæs

For unge 5.-6. klasseelever i Kalundborg 
kommune. Løbet er designet til at udfor-
dre de unge på mod, styrke, samarbejde, 
teknik og intelligens. De vil komme ud for 
opgaver til vands, på land og i højden, og 
i løbet af dagen at skulle bruge forskellige 
transportformer som løbe, cykle og padling. 
Et hold består af 3-4 deltagere og alle 5.-6. 
klasseelever kan deltage. Det handler derfor 
om samarbejde, udholdenhed og at kunne 
holde hovedet koldt i pressede situationer, 
men det bliver også sjovt, og vi garanterer 
en dag, de sent vil glemme! Har man mere 
lyst til bare at komme og kigge på og måske 
prøve kræfter med enkelte opgaver er man 
også meget velkommen. Men husk holdene 
har førsteret. 

Nu nærmer sommerferien sig hastigt, og 
det betyder, at Friskolen på Røsnæs snart 
bliver en realitet. Netop derfor har støt-
teforeningen rigtigt travlt. Vi er i gang med 
at etablere et udekøkken på den gamle 
sportsplads, i samarbejde med en række 
foreninger på Røsnæs. Inden skolen slår 
dørene op, skal der males og renoveres i 
klasselokalerne. Derfor håber bestyrelsen at 
få så meget hjælp som muligt fra lokalsam-
fundet. Der er ikke sat nogen præcis dato 
endnu, men hvis I har interesse i at hjælpe 
kan I kontakte Joakim Herløv. Den 2. juni 
kl. 11.00 – 15.00 inviterer støtteforeningen 
desuden til et kæmpestort børnearrange-
ment på sportspladsen, hvor der er alt fra 
hoppeborg til candyfl oss.

Det hele har sit udgangspunkt på Røsnæs 
Skole, Røsnæsvej 304, 4400 Kalundborg. 
Lørdag. D 16 juni fra kl. 10-15. 

Tilmelding til: johannesevaldravn@gmail.
com senest mandag d. 4 juni, vi skal bruge 
navn, forældrekontakt og gerne et fedt 
holdnavn. 
Send også gerne en mail hvis i som for-
ældre/voksen har lyst til at hjælpe til på 
posterne, det vil være en stor hjælp. Man er 
også velkommen til bare at dukke op til en 
kop kaffe, en snak og måske tage et billede 
af ens seje børn. 

Vi glæder os vildt meget til at se jer !!!

Med venlig hilsen Friskolen På Røsnæs
Kontakt/tilmelding: 
johannesevaldravn@gmail.com

Bestyrelsen byder desuden Lars Enøe, Stig 
Westphai, Claus Birkemos og Signe Lej-
bach velkommen i bestyrelsen, vi glæder os 
til samarbejdet med jer. 

På vegne af bestyrelsen
Joakim Herløv
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Nyt fra Strandjagtforeningen
Fladfi sketur fra Nyby havn 
02/06-2018
Vi mødes på havnen til morgenkaffe og et 
rundstykke kl 8:00 (20 kr)
Kl. 9:00 sejler vi ud.
Kl. 15 indvejning på havnen og præmie-
overrækkelse.
Der er en pengepræmier til største og 2. 
største fl adfi sk. Præmiestørrelser af hænger 
af antal deltagere. 100 kr. pr deltager og det 
er dem vi fi sker om. Alle er velkomne. 
Tilmelding og yderligere oplysning til John 
Kristensen tlf: 51647969, senest 30/05-2018

Arbejdsdag ved klubhuset 
søndag d. 17/6 kl.10-14
Arbejdsdagen afholdes sammen med FDF 
spejderne. Der skal males, ryddes op, ord- 
nes rundt om klubhuset udenfor mv. Mød op 
og giv en hånd med, jo fl ere vi er, jo bedre. 
Foreningerne er vært med mad/drikke.

Makreltur fra Nyby havn 
04/08-2018
Lørdag 4 august arrangeres der fi skekon-
kurrence hvor vi sejler ud fra Nyby havn. 
Turen er en del af MARITIM DAG, som 
arrangeres af Røsnæs Sejlklub. 

Program for fi sketuren:
Kl 7:30 morgenbrød på havnen - incl i pri-
sen
Kl 8:30 sejler vi ud
Kl 13:30 indvejning på havnen og præmie-
overrækkelse. Der er en præmie til største 
makrel og en præmie til fl est fangede ma-
kreller. Præmiestørrelse afhænger af antal 
deltagere. 100 kr pr deltager og det er dem 
vi fi sker om. 
Der er mulighed for køb af sortsild/ grill-
pølser samt øl/vand på havnen i forbindelse 
med MARITIM DAG arr.

Tilmelding og yderligere oplysning til 
John Kristensen tlf: 51647969, 
senest 30/07-2018

Naturvandring:
Der arrangeres en fælles vandring d. 23-
8-2018 i Kallerup/Istebjerg. Plan for dette 
følger senere. Der grilles medbragt mad. 
Øl/vand sælges. 

Foredrag om storvildtjagt:
Kom og hør et spændende foredrag i Røs-
næs forsamlingshus om jagt i udlandet d. 
10-9-2018. Nærmere information følger 
senere.

Sommerfest på Røsnæs
Sommerens varme nærmer sig med hastige 
skridt og ligeledes nærmer endnu en som-
merfest på Røsnæs sig. Efter mange års 
succes byder festudvalget endnu engang 
til en sjov, hyggelig og festlig sommerfest. 
Så set kryds i kalenderen d. 2. juni 2018! 
Som noget nyt har festudvalget i år fået 
bevilliget penge, og vi har derfor inviteret 
Katrine Bille med Band (fra Ramasjang) til 
at spille op til fest og sjov. Ligeledes holder 
Støtteforeningen for Friskolen på Røsnæs et 
børnearrangement med alt fra candyfl oss til 

hoppeborg. Aften slutter sædvanligvis med 
fest og fællesmad med helstegt pattegris. 
Billetter kan købes i Brugsen. Børnebillet-
ter til og med 12 år er gratis, voksenbilletter 
koster 225 kr.

Så fat venner, familie og børn under armen 
og kom til årets sommerfest!
Vi håber at se jer alle.  

På vegne af Festudvalget 
for Sommerfesten på Røsnæs
Jacqueline Løvgreen Hersing
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Nyt fra Røsnæs Vinterbader4400
Røsnæs Vinterbader4400 bader fra det ma-
ritime aktivitetshus, og sæsonen er sluttet 
for i år. Havet er blevet for varmt til, at vi 
kan kalde det et vinterbad. 
I år har det været et fi nt badeår for de 70 
medlemmer. Der har været en overvæl-
dende interesse for at bade i det kolde vand. 
Det skyldes ikke mindst de fi ne omklæd-
nings- og badefaciliteter, men bestemt også 
at alle kan behage krop og sjæl i det varme 
saunarum.
Bestyrelsen arbejder hen I mod, at få nogle 
traditioner sammen med medlemmerne, og 
i årets løb har vi arrangeret og mødt hinan-
den til måneskinsbadninger, julebadning, 
nytårskur, yogadag og et beredskabskursus 
med vægt på førstehjælp til koldtvandsba-
dere. Foreningen har bestilt en akutpakke, 
der bl.a. indeholder folie og varme tæpper, 
og med den bliver vi godt klædt på til at 
kunne ”optø” en kold person.
Det har været et forrygende forår for for-
eningens medlemmer, da mange varme- og 
ventilationsproblemer ophørte ved udskift-
ning af saunaovn og etablering af ny venti-
lation. Alger blev forskrækket for en stund, 

da skridsikre måtter blev påmonteret den 
yderste badeterrasse.

Vores generalforsamling søndag den 15. 
april gik rigtig fi nt. Tak til dem der mødte 
op. Vi fi k valgt medlemmer til bestyrelsen, 
og denne er superklar til 3. Sæson, der be-
gynder søndag 30. september.

I begyndelsen af næste sæson vil Barbara 
Wilken fortælle om lyksalighederne i det 
kolde vand. Hvordan det påvirker vores 
krop fysiologisk, og hvordan det indvirker 
på lykkefølelsen.
Vi støtter op om foreningernes fælles som-
merfest 2. juni, samt den nye maritime hav-
nefest 4. august.

Skulle man ønske at blive medlem af for-
eningen, hænger der fl yers i omklædnings-
rum og alle er velkomne til at skrive til for-
eningens mail roesnaesvinterbader4400@
gmail.com og blive medlem af vores face-
book.com roesnaesvinterbader4400

På vegne af Røsnæs Vinterbader4400
Charlotte Hooge Børup

Der arrangeres sommervandring søn-
dag den 24. juni kl. 10.00 med start 
ved den store parkeringsplads før det 
Maritime Aktivitetshus på Røsnæs 
Havn.
Turen går af nordkysten frem til 
Ågerup Strandpark, forbi Hvedebjerg, 
Lillesøvej og slutter ved Naturrummet 
i alt ca. 9 km. - Alle er velkomne.
 
Røsnæs Udvikling & Beboerforening

Sommervandring 
søndag den 24. juni
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Nyt fra Kreativt Værksted Røsnæs
Vi sluttede vores 9. Sæson i maj, og 
det blev vores sidste kreative aften på 
Røsnæs skole.
I foråret har værkstedets emne været med 
træ og trædrejning. Drejemaskiner har vi 
efterhånden nogle stykker af, og det er jo 
fascinerende, at omdanne et stykke træ 
til en skål eller en lysestage. Vi har endda 
fået den lokale keramiker til at dreje i træ. 
Til sommerfesten den 2. juni viser vi i 
Røsnæs Forsamlingshus, hvordan vi laver 
decoupageborde, og alle er velkomne til 
at være med eller bare se på.
Vi begynder i værkstedet igen onsdag 26. 
september i kælderen, men denne gang 
hedder skolen ’Friskolen på Røsnæs’.

På vegne af Kreativt Værksted 
Charlotte Hooge Børup
www.facebook.com/
kreativtvaerkstedroesnaes 

Fællesspisning på Røsnæs er nu blevet en 
forening – i hvert fald af navn, da vi ellers 
ikke fremover kan få tilskud fra kommunen.
Foreningen består af : 
Formand Ulla Madsen, 
næstformand Inger Frederiksen, 
kasserer Yvonne Blyitgen Hansen. 
Revisor er Mogens Frederiksen.
Foreningsmedlemmerne er deltagerne i 
fællesspisningerne, og der betales ingen 
kontingent.

Første del af 2018 sæsonen har været godt 
besøgt, i marts måned havde vi et vellykket 
fællesarrangement sammen med brugsen, 
som næsten gav fuldt hus i den store sal i 
forsamlingshuset.

Onsdag den 2. maj sluttede vi vinter – og 
forårssæsonen med god mad og fuld musik.
En velspillende lokal trio fra Helles Klint 
leverede ledsagemusik til sange, lidt russisk 
balalejkamusik, og ikke mindst, ældre ” 
ørehængere” så det var lige før, der blev bal 
i forsamlingshuset.

Juni, juli og august mødes de, der har lyst, 
til fællesspisningsmøde ved grillen på hav-
nen og medbringer selv, hvad man vi deli-
katere sig med.

Onsdag den 5. september starter vi igen op 
i forsamlingshuset. Vel mødt.

På vegne af Fællesspisning på Røsnæs
Inger Frederiksen.

Nyt fra fællesspisningen
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Nyt fra Røsnæs S G & I 
Denne sommer bliver en spændende tid for os 
her på Røsnæs, der jo får en ny friskole i ste-
det for Røsnæs Skole. I idrætsforeningen ser 
vi frem til et samarbejde med skolen, børnene 
og forældrene. Hvis der er nogen i forældre-
kredsen, der har lyst til at tage en tørn som 
instruktør for et hold i foreningen, bedes man 
henvende sig til formand Jette Sandager på 
telefon 51 52 67 45.

PETANQUE 
Vi er i fuld gang med sæsonen på banerne 
ved klubhuset og tennisbanerne bag skolen, 
og spiller pensionist-/voksenspil tirsdag kl. 
11 til kl. 13.
Hvis der er interesse for det, kan vi oprette 
børnehold for børn fra 2. klasse tirsdag efter 
skoletid, så man kan gå til petanque lige fra 
skole.
Hvis der er nogle børn, der har lyst til at 
prøve at spille, kan man ringe eller sms til 
nedenstående telefonnummer.

Hvis der er interesse for det, vil vi ligeledes 
tilbyde, at voksne kan spille tirsdag aften og 
lørdag eftermiddag, og/eller andre tider efter 
aftale.
Prøvespil er naturligvis gratis, og hvis man 
får lyst til at blive medlem, koster det 150 kr. 

for børn under 18 år og 275 kr. for voksne, 
for hele sommeren.

Vi spiller så længe vejret tillader det ud på 
efteråret. Børneholdene følger skolens ferie-
plan, mens de voksne ikke holder ferie. Der 
er mulighed for at låne kugler m.v. af klub-
ben, så man ikke behøver at investere, før 
man har fundet ud af, at man selv vil eje et 
sæt kugler.

Evt. henvendelse kan ske til formand Ingolf 
Børsen; telefon 23 26 49 79 eller mail boer-
sen@paldrup.dk

Et sjovt gammelt billede fra 1971, 
Stranding af skib nord for Refsnæsgården

Nyt fra Arkivet
Arkivet laver en lille udstilling, til sommer-
festen den. 2. juni, så kig forbi.
Vi samler materiale ind, vedr. Fyret, til en 
udstilling derude, så hvis I har noget lig-
gende, som vi evt. må låne, eller har en god 
historie, hører vi meget gerne fra jer.
Vi modtager altid gerne ting, nye som 
gamle, som har med Røsnæs at gøre. Gamle 
Telefonbøger og vejviser, er vi interesseret 
i, da vi bruger dem som opslag.
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(TIL OPSLAGSTAVLEN)

Aktivitetskalender 2018
MAJ:
Fre  25.  Jazz i Forsamlingshuset.    

JUNI:
Lør 2. Sommerfest på sportspladsen, ved brugsen, møllen og forsamlingshuset. 
 Se i bladet!!!!!!!!
Lør. 2. Strandjagtfore. Fladfi sketur fra Nyby havn kl. 8. Se i bladet
Ons. 6. Fællesspisning ved havnen fra kl. 17. Se i bladet
Tors 7. Borgermøde i Forsamlingshuset om Min Landsby app. Se i bladet
Tirs 12.  Familie og Samfund. Sommerudfl ugt til Møn mm. Tilmelding
Lør 16. Friskolen. Adventure for 5-6 klasse. Se i bladet
Søn 17. Kirken. FDF gudstjeneste kl. 10.30. Se i bladet
Søn. 17. Udvikling/Beboerfore. Mølledag.  Kl. 10 – 15. 
Søn. 17. Strandjagtfore. Arbejdsdag i klubhuset kl. 10-14. Se i bladet
Lør.23. Udvikling/Beboerfore. Skt. Hans aften på Sønderstrand. Se i bladet.
Søn 24. RUB. Sommervandring fra havnen til naturrummet. Se i bladet
Fre 29. Skolens  sidste skoledag
Lør.30. - tors.6. juli. FDF sommerlejr. Se i bladet

JULI:
Sommer på Røsnæs. Vi bader og griller og bader og griller …… håber vi?
Søn 1. Kirken. Koncert kl. 19. Se i bladet
Ons 4. Fællesspisning ved havnen fra kl. 17
Tors 19. Kirken. Koncert kl. 19. Se i bladet

AUGUST: 
Ons 1. Fællesspisning ved havnen fra kl. 17
Lør 4. Sejlklubben. Havnens dag. Aktiviteter på Nyby havn hele dagen
Lør. 4. Strandjagtfore. Makreltur fra Nyby havn kl. 7.30. Se i bladet
Ons. 8 Familie og Samfund. Aftentur til Ostebørsen. Tilmelding
Man.13 Friskolen i gang igen efter sommerferien
Tors 23. Strandjagtfore. Naturvandring. Se i bladet

SEPTEMBER:
Ons 5. Fællesspisning i Forsamlingshuset kl. 18.30. Køb billetter i brugsen.
Tors. 6. Familie og Samfund. Foredrag i Aktivitetscentret kl. 19
Man. 10. Strandjagtfore. Foredrag i Forsamlingshuset. Se i bladet
Man 10. Fam. og Samfund. Sund bevægelse og afspænding på skolen kl.17
Ons. 26. Kreativt værksted starter efter sommerferien
Søn 30. Kirken. Høstgudstjeneste kl. 10.30. Se i bladet

Gudstjenester, se inde i bladet. 
Lokalhistorisk arkiv åbent hver mandag( lukket i skolens sommerferie). 
Møllen er åben hver tirsdag kl. 10 – 12 og hver søndag 11-15

Der er deadline på Røsnæsnyt onsdag den 12. september.
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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

Røsnetværk
Tlf. 40754452 . roesnetvaerk@live.dk
www.roesnetvaerk.dk
FB : røsnetværk

Foreninger mv. på Røsnæs

På Brugsen
i Ulstrup

59 50 90 61
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