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In every walk with nature one receives far more then he seeks

Fotograf: Cecilie Bülow Trampedach

Velkommen til sæsonstart Røsnæs Fyr
2019, lørdag den 30. marts
Café og fyr er åbent for besøgende både lørdag og
søndag i hele sæsonen fra lørdag den 30. marts og
frem til den 20. oktober (sidste søndag i efterårsferien).
Derudover er der åbent alle dage i forbindelse med
Påsken, St. Bededag, 1. maj, Kr. Himmelfartsdag,
Pinsen og Grundlovsdag.
På alle åbningsdage i weekend samt helligdage er
der åbent fra kl. 11.00 – 16.00
NB. Der afholdes informationsmøde for alle fyrpassere tirsdag den 16. april
Nærmere information om tid og sted udsendes senere.

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

Kalundborg Kommunes Bo-og Aktivitetscenter har åbent på hverdage:
Fra den 1. april. – 18. oktober åbent alle dage fra 11.00 - 15.00.
På hverdage i ugerne 28 - 31 er der åbent fra 11.00 - 17.00.

Arkivet vil ønske alle et godt nytår,
med tak for det gamle
Arkivet vil prøve noget nyt i år.
Vi vil lave en Byvandring, uden vandring, i Ulstrup
klubhus, Sandåsvej 3, mandag den 25. februar.
kl. 19.00 – 22.00. Næremere oplysninger vil man
kunne se i glasskabet, som hænger ved Brugsen.
Vi sælger stadigvæk bøgerne Arkivernes Hjul, med
fortællinger om nye og gamle historier fra vores
kommune. Årgang 2016 - 2018 har vi på arkivet
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og 2018 kan købes i Brugsen og på Dyrehøj til den
billige pris af 100 kr. pr stk.
Arkivet har åbent hver mandag fra kl. 14.00 – 16.00
Har I spørgsmål til slægt eller andet så mød os på
arkivet eller skriv til:
roesnaesarkiv@live.dk

Arkivet

Generalforsamling
Røsnæs Udvikling & Beboerforening afholder generalforsamling
torsdag den 25. april 2019 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
Røsnæs Udvikling & Beboerforening

Kontingent for året 2019
Husstand: 200 kr. – Enlig: 100 kr.
Kan betales på én af følgende måder:
Netbank Dragsholm Sparekasse kontonummer 0537 0000671568
Girokonto: +73 < 87 302 911
MobilePay: 30837
Spørgsmål kan rettes til:
Elin Anholm 20 93 00 40

Nyt fra Røsnæs SG og I ´s fodboldafdelingen
I sæsonen 2018 havde vi 2 hold tilmeldt i DGI´s 8
mands turnering, et herresenior og et Oldboys. For
Oldboys holdet blev det en succes, de fik kæmpet
sig til 1. pladsen i deres række, et stort tillykke til
dem. For herreseniorholdet var sæsonen også en
succes. De sidste 3-4 år har holdet kun trænet, men
i 2018 blev de tilmeldt turneringen i DGI Turneringen i foråret endte med en 1. plads, i efteråret blev
det til en 2. plads, også tillykke til dem.
Der bliver noget at leve op til, i den forstående sæson for begge hold.

Vi håber at i vil kigge forbi fodboldbanen, som tilskuere og heppe på holdene.
Dato for opstart af sæsonen 2019 er ikke på plads
endnu, men forventes at blive i starten af marts.
Der har ikke været nogen børnehold i 2018, men er
der nogen der er interesseret i at været med til at
starte børnefodbold op, vil jeg meget gerne kontaktes, så vi kan få sat noget i gang.

På fodboldsafdelingens vegne
Niels Herløv
20490493
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Nytårshilsen fra Røsnæs Udvikling
& Beboerforening
Det har igen været et både godt og travlt år med
mange RUB aktiviteter, godt hjulpet på vej af en
fantastisk, god sommer.
Der er blevet søsat og igangsat nye projekter på
Røsnæs, mens andre endnu venter på at blive påbegyndt. Hvis vi skal nævne 3 af de vigtigste projekter i 2018 må det være kommunalbestyrelsens
vedtagelse af cykelsti på Røsnæs, at Røsnæs er blevet en del af Danmarks nye Naturkanon og igangsætningen af Kajakhotellet med møderum og kiosk
på Røsnæs Havn.
Cykelstiprojektet, som blev endelig vedtaget i efteråret, er nu i gang med at blive detailprojekteret
af det rådgivende ingeniørfirma og det forventes at
Kalundborg Kommune indkalder til et orienterende
borgermøde i Forsamlingshuset i februar/marts. Vi
håber stadigvæk på at cyklestien kan nå at blive
færdigetableret inden udgangen af 2019.

offentlige fonde. Især bevillingen fra Nordea-Fonden på lige under 1 mio.kr. gjorde godt og betød, at
vi kunne igangsætte byggeriet af Kajakhotellet med
møde- og undervisningsfaciliteter samt kiosk.
Der er og har været fortsat stor interesse og opmærksomhed om projekt Røsnæs Rundt i hele
2018. Således har vi aldrig haft så mange besøgende på Røsnæs som i 2018. Interessen for at opleve
naturen på Røsnæs har været stærkt stigende i
årets løb.
Det samme kan vi noterer os med hensyn til interessen for at anvende faciliteterne omkring Det Maritime Aktivitetshus på Røsnæs Havn. Det samme
kan siges om den nye badebro ved Ulstrup Sønderstrand, som også er blevet flittigt benyttet fra første
dag, hvor badebroen blev monteret. Interessen for
at ro havkajak har desuden været stigende. Nye
medlemmer er kommet til og flere har opnået ro
certifikat i løbet af sommeren.

I begyndelsen af november blev vi optaget i Danmarks nye Naturkanon som én ud af 15 naturområder, hvor der netop på Røsnæs findes en speciel
smuk og særegen natur. Nu venter arbejdet på, at
vi i fælleskab med Naturstyrelsen, Kalundborg Kommune og VisitVestsjælland får bredt budskabet ud
til hele Danmark.

Afslutningsvis vil vi sige tak til alle frivillige, medlemmer og andre som på hver sin måde støtter op
omkring foreningens aktiviteter og arrangementer.
Alle er velkommen til at møde op til vores generalforsamling torsdag den 25. april. (se annonce i
Røsnæsnyt)

Vi har specielt i 2018 også fået bevilliget mange
penge – små og store beløb - fra både private og

Godt Nytår fra
Røsnæs Udvikling & Beboerforening
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Røsnæs Fyr
Tak for sæsonen 2018 – velkommen til sæsonen
2019

aldrig der generelt har været så mange mennesker
på Røsnæs som i sæsonen 2018.

Kære alle café- og fyrpassere
Til alle café og fyrpassere skal der først og fremmest
lyde en stor tak til alle jer som har været frivillige i
sæsonen 2018. Når I passer caféen og fyrtårnet er
i med til at byde de mange gæster velkommen der
bliver ved med at komme til Røsnæs Fyr.

Vi håber, når den kommende sæson begynder
lørdag den 30. marts, at så mange som muligt igen
har tid og lyst til at være en del af de frivillige ved
Røsnæs Fyr. Har man venner/bekendte, som skulle
have lyst til at være frivillig på Røsnæs Fyr hører vi
gerne nærmere på telefon 20 99 93 90.

Det har været en forrygende sæson med i alt 67 åbningsdage. Vi var begunstiget i en rigtig lang periode med mange sommerdage, hvilket har resulteret
i en rekordomsætning på godt 211.000,- kr. der har
generet et overskud på i alt 117.810,- kr. Vi tror

Der bliver fremsendt nærmere information om den
nye sæson ultimo februar 2019 til alle nuværende
frivillige.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening

Stor tilslutning til RUB´s Nytårsvandring
Det var et overvældende fremmøde med godt 150
deltagere til årets nytårsvandring i Kongstrup Klinter
søndag den 6. januar med start ved Naturrummet.
Efter velkomst og orientering om de forskellige ruter
blev der serveret kransekage og champagne sponsoreret af Dyrehøj Vingaard.

gå turen på de 6 kilometer til Horsedalen og retur
til Naturrummet.
Der skal lyde en stor tak fra RUB for det store fremmøde og interesse for turen. Alle er velkommen
igen, når vi senere til foråret arrangerer næste tur.

Der var mulighed for at gå 2 korte ruter på henholdsvis 2 og 4 kilometer. Men langt de fleste valgte at
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Bakkegårdens Spule &
Slamsugerservice
v/ Boye Christiansen
Når kloakken trykker ...
- er det Kallerup der rykker!

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

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

TISSØ PLADE
& AUTOVÆRKSTED
v/ Søren Hooge Sørensen
Søvejen 31, 4490 Jerslev

Tlf. 21 80 85 04
sorenhooge@privat.dk

Salg- og køb af biler
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Følg med i, hvad der sker på Røsnæs!
øssnæs!
VELKOMMEN TIL MIN LANDSBY APP
HENT DEN GRATIS OG OPLEV
LOKALOMRÅDET PÅ EN HELT NY MÅDE.
Man skal blot installere app’en ”MIN LANDSBY”.
Den kan downloades på såvel google play og Apple
app store.
Med denne app kan du:
• få et overblik over alle oprettede foreningsarrangementer på Røsnæs på ”LANDSBY KALENDER”
• få et overblik over lokalområdets attraktioner og
virksomheder på Røsnæs på ”LANDSBY KORT”
• få de nyeste historier og nyheder fra Røsnæs på
”LANDSBY NYHEDER” Alle med denne app har
mulighed for at ligge en ny og spændende nyhed
op.
Ønsker man at oprette et foreningsarrangement eller få sat sin forening eller virksomhed på landsby
kortet er man velkommen til at kontakte én af nedenstående personer, der kan vejlede og hjælpe med
brugen af Min Landsby kalender.

Man er også velkommen til at kkontakte
nedet kte ned
stående personer for vejledning og hjælp til at slå
nyheder op.

Joakim Herløv: 81 77 51 33
Ulla Nørgaard Madsen: 24 45 45 08
Lene Henrichsen: 29 92 10 49
Troels Birk Kristoffersen: 20 99 93 90

Røsnæs Strandjægerforening
Lørdag den 5/1-2019 afholdte
Røsnæs strandjagt forening den
traditionsrige rævejagt.
Det var som sædvanlig en dag
med højt humør, og denne dag
var vejret også med os.
Dagen bød på en enkelt ræv, som
flot blev leveret i et skud. Efter
jagten var der fællesspisning i
klubhuset i form af gule ærter,
som blev leveret af “fra chili til
safran” (det smagte dejligt). Aften forsatte med grin og gode
jagthistorier.
Bestyrelsen vil gerne takke alle de fremmødte, som
var med til, at gøre dagen god.

Ydermere vil vi gerne sige tak, til alle lodsejerne hvis
jorde vi fik lov og jage på.

Vi ser frem til gentagelsen næste år.
Mvh. Røsnæs Standjagtforening.
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Røsnæs Forsamlingshus
앫 Møder/generalforsamlinger
앫 Fester
앫 Begravelseskaffe
앫 Koncerter
앫 Udlejning af borde, stole mm.

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

Se 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
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OBS! OBS!
Mange mennesker færdes hver dag i Kongstrup Klinter, her løbes, vandres og leges i og
fra Naturrummet.
Men mange mennesker i området, INGEN
hjertestarter og 3,5 km til nærmeste hjertestarter.
FORSLAG: Vi kan, hos Hjerteforeningen, få
en hjertestarter GRATIS, hvis vi finder min.15
der hver tager en indsamlingsrute et par timer
den 28.04.19.
Meld dig som
indsamler til
Lisbeth Kristiansen
Tlf. 21 44 41 37 og
lad os sammen
gøre en forskel.

Rejsegilde for Kajakhotel – møderum og kiosk
Fredag den 11. januar blev dagen for rejsegildet på
det nye Kajakhotel som også indeholder møderum/
undervisningsfacilitet samt kiosk. Der var deltagere
fra først og fremmest håndværkere, repræsentanter
fra fonde samt medlemmer fra de lokale foreninger:
Røsnæs Sejlklub, Røsnæs, Kajakklub og Røsnæs
Vinterbadere.

Sparekassen Sjælland – Bent O. Jørgensen – Niels
Jørgen Frank – Røsnæs Sejlklub og RUB.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ole Glahn
sagde bl.a. i sin tale: ”Samarbejdet mellem Røsnæs
Udvikling- og beboerforening og Kalundborg Kommune, det er fuldstændig eksemplarisk, og det er
værd at se på for hele landet,”
Formanden for RUB Troels Birk Kristoffersen roste
de seje håndværkere, som havde trodset det til tider
barske vejr på Røsnæs Havn. Tømrerfirmaet Abkjær,
som har opgaven i totalentreprise blev rost for det
gode samarbejde og sine dygtige håndværkere og
underentreprenører. Efter talerne blev der serveret
røde pølser i aktivitetshuset.
Projektet, til en samlet af 1,5 millioner kr., er støttet
af en lang række offentlige og private fonde deriblandt: Nordea-Fonden - Lokale- & Anlægsfonden
– Kalundborg Kommune – Friluftsrådet - LAG –

Massage på Vingården
Katrine Birkemos Olsen har sammen med sin mand
startede By Birkemos.
Et firma der tilbyder Massage, Refleksterapi, Voksbehandlinger, Retning og Farvning af bryn og vipper. Dette foregår i de skønne omgivelser på Dyrehøj Vingård hvor Katrine har et lokale i stuehuset. Vi
startede op d. 12 januar med en åbnings reception,
hvor der mødte, familie, venner, kunder nye som
gamle op og der blev bestilt behandlinger i stribevis.
En skøn dag med en masse dejlige mennesker. Åbningstider er der som sådan ikke, men man booker
en tid online eller på telefon, så det passer så godt
som muligt med hvornår kunden har tid og kan få
det bedste ud af sin behandling. Jeg, Katrine, har
set alt for mange tilfælde hvor kunderne kommer ti
minutter for sent og er nødt til at køre 5 minutter
før, fordi hverdagen er alt for presset, og så er det

næsten lige meget at
få en behandling. Her
skal kunden ned i gear
og få det bedste ud af
behandlingen. Man kan
jo også komme som
par, så kan ene få en
behandling mens den
anden nyder de andre
spændende ting Dyrehøj og Røsnæs tilbyder og så bytte efter endt behandling. Vi glæder os til at hjælpe hvor der behov.

Med Venlig Hilsen
By Birkemos
Katrine kan træffes på 51508047
eller firma nr. 50533134 ved spørgsmål.
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fsnæs
e
R
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

Det er måske tid at tænke på ombygning-reparationvedligeholdelse af huset/sommerhuset.
Eller er det for eksempel tid til nye vinduer/døre
eller måske en flot træterrasse!

Din Håndværker
Benny Toftedal Hansen
Hellesvej 9 · 4400 Kalundborg · Telefon: 40 43 01 58

Brug din lokale håndværker

Jeg er selvstændig håndværker og bor her i området, og har erfaring i ”det meste” inden
for byggebranchen. Jeg tilbyder min assistance, meget gerne i lokalområdet.

KOSMETELOG, MASSØR OG REFLEKSTERAPI
Adresse: Røsnæsvej 254, Dyrehøj Vingård
Telefon: 50533134
Facebook: By Birkemos
Mail: Bybirkemos@gmail.com
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Fra kirken
Et år er gået med alt hvad det indebærer for hver
enkelt af os. I min tid har vi aldrig haft så mange
dødsfald i sognet som i 2018, så for de mange der
har mistet, bliver sidste år et skelsår og 2019 bliver
året hvor de tager sorgen og savnet med sig fra det
gamle. Hvordan vil det gå? For ikke alle sår læges
af tid.
Andre er blevet forældre, med alt hvad det indebærer af uforbeholden kærlighed, men også en
grundlæggende angst - for aldrig har man jo haft så
meget at miste; en rigdom uden lige, og et ansvar
der vil tynge i al fremtid.
Mange af vores unge har foretaget valg og fravalg
i deres livsbane. Er det ikke alt for tidligt spørger
vi? Kan deres forventninger indfries? Eller er deres
angst for fremtiden begrundet?
Sygdomme kommer og går, men ikke alle sygdomme går igen, og nogle må tage en prognose
med ind i det nye år, som ikke lover meget andet
end usikkerhed og den angst som hører til, men dog
også lærer én hvad håb er.
Nu byder ethvert år jo også på mere end mørke
bekymringer. Enhver tid har sine highlights; mål der
blev nået, forventninger der blev indfriet, kærlighed
der blev opdaget og oplevet, og gjorde livet lyst og
varmt. Så mørke og lys, sort og hvidt – det er livet
i en nøddeskal. Og derfor skal vi måske ikke kimse
alt for meget af det grå – dem der har forstand på
farvelære véd, at blander man alle palettens farver
sammen, så ender det i gråt. Så gode dage og dårlige dage – lyse dage og mørke dage – begge dele
vil jo nok være repræsenteret i hvert år vi lever og
som sådan vil hvert år, i et tilbageblik, nok også
fremstå i en eller anden grå nuance.

Hver især er vi gået ind i det nye år, både med al
bagagen fra det gamle, men også med alle forventningerne til det nye. Og som ethvert andet år vil
også i år byde på både lyse og mørke dage.
Som årene går, så er det jo, at der kan opstå nogle
tanker om forholdet mellem vores både glædelige
men også skrøbelige liv og evigheden: Er der vævet
noget overjordisk og guddommeligt ind i vores
menneskelige og jordiske liv? Og hvordan viser det
sig; hvordan skinner en anden dimension igennem
til vores virkelighed?
At tro vil afgjort have en indflydelse i vores jordeliv;
i vores forhold til vores medmennesker og i vores
livssyn, og meget som ellers ikke giver mening, vil få
en mening; både i det dybe fundament, men også i
vores tolkninger af noget der bare viser sig for os i
flygtige oplevelser.
I ethvert liv, findes der vel øjeblikke hvor virkeligheden forekommer at være belyst af en anden dimension, så man får et øjebliks indsigt i noget andet end dét som normale jordiske øjne kan se; eller
måske endda får en mulighed om hvilken man må
sige, at dén er altså ikke givet af mennesker.
Er det sådan forholdet er mellem vores liv og så den
anden dimension; evigheden – det guddommelige;
at Guds muligheder skinner igennem til os?

Gud velsigne dig i det nye år!
Ernest W. Andersen

Sangaften i Stalden
Torsdag d. 28. marts kl. 19.00
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. Menighedsrådet vil være vært for kaffe og kage.
Alle sangglade hjerter er velkomne!

Røsnæs kirkes menighedsråd
11

Røsnæs kirkes filmklub
Vi har endnu to filmaftener inden det bliver
lyst og varmt. Det bliver:
Tirsdag d. 26. februar og
Tirsdag d. 19. marts
Begge dage Kl. 17.30.
Det er, som bekendt, ikke muligt at offentliggøre filmtitler her i bladet, men ca. 1. uge før,
får medlemmer af filmklubben en invitation
med filmens 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 maximum på 40 deltagere
pr. gang, så det er ”først til mølle princippet”
der gælder, når man ”ringer eller mailer” sig
til en filmaften. Nærmere informationer følger
i invitationerne som h.h.v. sendes og mailes
til medlemmerne. Er der nogen der ikke modtager brev eller mail direkte, men informeres
af venner og bekendte, og derefter melder
sig - så sig til, og lad os få jeres adresse eller
mailadresse så vi kan give jer direkte besked.
Røsnæs kirkes menighedsråd

Ældreudflugt
- Onsdag d. 22. maj
Årets ældreudflugt er stadig under planlægning,
men vi kan allerede nu love at vi vil holde niveauet
hvad stemning, hygge og bespisning angår.
Vi mødes på kirkens parkeringsplads Kl. 8.45 for
afgang med bussen Kl. 9. Forventet hjemkomst: ca. Kl. 18.
Pris: 150 Kr.
Tilmelding til Elisabeth Torkelund eller Ernest Andersen (se telefon- og mail-liste under Røsnæs kirke
og menighedsråd).

Røsnæs kirkes menighedsråd

Kan I skaffe billede fra
tidligere tur ellers prøver finder
jeg et billede af hveder

Kan I skaffe billede ellers finder
jeg et påskemotiv

Store Bededagsaften
– torsdag d. 16. maj
Gudstjeneste i kirken kl. 19.00

Skærtorsdag
– måltid og gudstjeneste
Torsdag d. 18. april, kl. 17.30.
Igen i år, inviterer vi til fælles påskemåltid med lam
på menuen i Stalden.
Pris: 30 kr. for mad. 10 kr. for vin.
Tilmelding til formanden eller præsten senest mandag d. 15. april.
Efterfølgende gudstjeneste i kirken kl. 19.30 i Røsnæs kirke.

Røsnæs kirkes menighedsråd
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Traditionen tro går vi derefter i Stalden og
hygger os med kaffe og varme hveder.
Alle er hjertelig velkomne!

Røsnæs kirkes menighedsråd

Kirkelige handlinger:
Begravede og bisatte:
22. september Knud Jacob Nielsen
14. november Inge Lise Dyhr
1. december Anne Dorit Scharbau Skakke
28. december Eigil Lemche Andersen
4. januar
Knud Thunbo Nielsen

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 enkle korsatser og træner ørerne…
Der er altid plads til én til. Vil du være med?
Optræden i kirken:
• Påskedag den 21. april ved gudstjenesten kl. 10.30
• Store Bededags aften torsdag den 16. maj ved gudstjenesten kl. 19.00
– med efterfølgende varme hveder i ”Stalden”
Mødeplan
Første gang: onsdag den 6. februar
Sidste gang: onsdag den 15. maj
Ingen korsang 20. marts og 24. april
Tilmelding: kateket.tinneleth@hotmail.com – eller duk op!

BØRNESTEMMER
I KIRKEN
Et samarbejde med Friskolen på
Røsnæs træder stadig sine fine
børnesko.
Kirkemedarbejder Tinne Leth
kommer og synger med eleverne
på skolen ind imellem. Vi håber
på at få nogle af dem at høre i
kirken i foråret.

Kan I skaffe billede af
et af korene???

Følg med på Facebook!

Røsnæs kirke og menighedsråd
Sognepræst: Ernest W. Andersen, Ulstrup Sønderstrand 4, tlf. 59509019
E-mail:ewa@km.dk (mandag fri).
Graverfunktionen varetages af Kalundborg kirkegård. Tlf. 59512785, man – fredag kl. 10-16
Organist: Vakant.
Kirkesanger: Tinne Leth, tlf. 8111 4006, E-Mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Menighedsrådsformand: Elisabeth Torkelund, Fjordbakken 12, tlf. 59527018,
E-mail: heaven@torkelund.dk.
Næstformand og kasserer: Yvonne B. Hansen, Søbakken 18, 4400 Kalundborg, tlf. 25684344,
E-mail: ybh@privat.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@gmail.dk
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Gudstjenester
Søndag d. 3. februar
4. søndag efter Hellig 3 konger
Ernest W. Andersen
Søndag d. 10. februar
Sidste søndag e. Hellig 3 konger
Ernest W. Andersen
Søndag d. 17. februar
Søndag Septuagesima
Helga T. Jensen
Søndag d. 24. februar
Søndag Seksagesima
Ernest W. Andersen
Søndag d. 3. marts
Fastelavn
Ernest W. Andersen
Søndag d. 10. marts
1. søndag i Fasten
Ernest W. Andersen
Søndag d. 17. marts
2. søndag i Fasten
Ernest W. Andersen
Søndag d. 24 marts
3. søndag i Fasten
Helga T. Jensen
Søndag d. 31. marts
Midfaste
Ernest W. Andersen
Søndag d. 7. april
Mariæ bebudelsesdag
Ernest W. Andersen
Søndag d. 14. april
Palmesøndag
Ernest W. Andersen

Kl. 10.30
Matt. 8.23-27

Kl. 10.30
Matt. 27.31-56
ell. Mark. 15.20-39

Kl. 10.30
Matt. 17.1-9

Søndag d. 21. april
Påskedag
Ernest W. Andersen

Kl. 10.30
Mark. 16.1-8

Kl. 9.00
Matt. 20.1-16

Mandag d. 22. april
Anden påskedag
Ernest W. Andersen

Kl. 10.30
Luk. 24.13-35

Kl. 10.30
Mark. 4.1-20

Søndag d. 28. april
1. søndag eft. påske
Lisbeth Dyxenburg

Kl. 9.00
Joh. 20.13-35

Kl. 10.30
Matt. 3.13-17

Søndag d. 5. maj
2. søndag eft. påske
Ernest W. Andersen

Kl. 10.30
Joh. 10.11-16

Kl. 10.30
Matt. 4.1-11

Søndag d. 12. maj
Konfirmation
Ernest W. Andersen

Kl. 10. 30

Torsdag d. 16. maj
Store Bededagsaften
Ernest W. Andersen

Kl. 19.00

Kl. 10.30
Matt. 15.21-28

m. varme hveder i Stalden

Kl. 9.00
Luk. 11.14-28

Søndag d. 19. maj
4. søndag eft. påske
Helga T. Jensen

Kl. 9.00
Joh. 16.5-15

Kl. 10.30
Joh. 6.1-15

Søndag d. 26. maj
5. søndag eft. påske
Ernest W. Andersen

Kl.10.30
Joh. 16.23-28

Kl. 10.30
Luk. 1.26-38

Torsdag d. 30. maj
Kristi Himmelfarts dag
Ernest W. Andersen

Kl. 10.30
Mark.16.14-20

Kl. 10.30
Matt. 21.1-9

Torsdag d. 18. april
Kl. 19.30
Skærtorsdag
Ernest W. Andersen. Vi spiser lam i Stalden kl. 17.30
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Fredag d. 19. april
Langfredag
Ernest W. Andersen

Søndag d. 2. juni
6. søndag eft. påske
Ernest W. Andersen

Kl. 10.30
Joh. 15.26-16.4

Nyt fra Røsnæs Vinterbader4400
Et herligt efterår viste sig fra sin smukke side. Vandtemperaturen er gået langsomt ned til nu 3 grader,
og rigtig mange elsker at benytte aktivitetshusets
fine faciliteter.
Igen i år mærker vi en øget interesse for vinterbadning og for husets fine faciliteter. Det begynder
ofte med en interesse for blot at se aktivitetshuset,
dernæst en tur i sauna, og til sidst ender det med
en oplevelse i det friske kolde vand. De kommer
ofte tilbage for at få del i hele pakken. Nogen af
dem bliver også medlemmer af Røsnæs Vinterbader4400.

denne psykiske- og fysiske velvære af at bade i det
kolde vand. Det gav foreningen inspiration til køb
af blodtryksmåler, så interesserede kan dokumentere, at det kolde havvand også har indvirkning på
blodtrykket.
Ved hver fuldmåne holder foreningen et mindre arrangement, hvor vi mødes i saunaen, i bølgerne og
til fællesspisning i aktivitetshuset. Næste fuldmåne
er d. 21. januar.
Mange af foreningens medlemmer var med, da vi
d. 31. december ønskede hinanden et godt nytår.
Denne dag var foreningen vært ved kransekage
og champagne, og det blev også i år festligt og
hyggeligt.

I november holdt foreningen et arrangement, hvor
Barbara Wilken holdt et foredrag om vinterbadningens fordele og glæder. Ud fra hendes store
erfaring med vinterbadning og sin biologiske- og
fysiologiske viden, forklarede hun os, hvad der sker
i kroppen, når vi udsætter den for chokpåvirkning
med kulde- varme- kulde. Nu ved vi, hvorfor vi får

På vinterbadernes vegne
Charlotte Hooge Børup

TENNIS

Med ønsket om et godt nytår ser vi frem til sæsonen
2019.

Så er 2019 skudt i gang og om ganske få måneder
vil der igen være liv og glade dage på tennisbanerne. Opstarten vil være lørdag d. 4. maj 2019.
Særskilt program vil blive annonceret i god tid.

På vegne af tennisafdelingen
Lis Larsen

Generalforsamling afholdes i aktivitetshuset d. 7.
april kl. 11

I juni 2019 fylder tennisafdelingen 25 år. Dette skal
selvfølgelig markeres, og umiddelbart efter generalforsamlingen vil arbejdsgruppen gå i gang med
at “strikke” et program sammen. Der udsendes en
mail til alle, når dato og program er klar.
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Røsnæs Havkajakklub sæson 2019
Drømmer du om at komme i gang med at ro
havkajak?
I Røsnæs Havkajakklub, der er en afdeling af RUB,
tilbyder vi et undervisningsforløb for begyndere og
for lettere øvede. Du får chancen for at komme godt
i gang sammen med andre havkajakentusiaster.
Efter endt uddannelse bliver du frigivet med IPP2
certifikat, og du er klar til at deltage i klubroning,
som afvikles i de skønne omgivelser omkring det
Maritime Aktivitetshus på Røsnæs Havn. Roskolen
afvikles dels som weekend kursus, og dels som
træning i hold og ofte sammen med klubroerne.
Klubroning foregår fra maj til oktober, torsdag aften
kl. 18-20 og lørdag formiddag kl. 10-13.
Bemærk at tidspunkterne er starttid = vandtid, så
mød venligst op ½ time før, så du kan nå at klæde
om og være med til klargøring af kajakker.

Pris for roskolen er 1.100 kr. og indeholder medlemskab af kajakklubben (750 kr.) samt IPP2 certifikat
(350 kr.).
Mere information og tilmelding: Kontakt vores instruktør Folmer Østergaard på mobil 60666814 eller pr. mail på folmeroestergaard@gmail.com
Følg Røsnæs Havkajakklub på Facebook og på
RUB’s hjemmeside; i Facebook-gruppen kommer
der løbende opslag om vores sæsonstart og aktiviteter samt aflysning de dage, hvor havet viser for
mange tænder. Så husk at melde dig ind i vores
Facebook-gruppe!

Røsnæs Havkajakklub - styregruppen:
Christian Ildor, Marianne Møller, Niels Meldgaard,
Martin Coogan & Carl Trock

Fra RSG&I vil vi gerne ønske jer alle et
godt nytår
Det forgangne år har været et år med fremgang
i medlemstallet, både blandt voksne og børn. Vi
nærmer os den årlige generalforsamling, der afholdes i klubhuset mandag den 18. februar kl.
19.30. Denne gang har vi fået ”Hockey-Jesper” til
at komme med et indlæg, som kan kalder ”Jorden
rundt på 8 uger” som handler om hans og familiens
jordomrejse sidste år.
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Dagsordenen vil være ifølge vedtægterne, og denne
gang skal vi have valgt en ny formand, idet Jette
Sandager mener at have aftjent sin værnepligt og
ikke ønsker genvalg. Vi takker Jette mange gange
for sit store arbejde, men I kan roligt møde op til
generalforsamlingen, idet vi har fundet nye folk, der
er klar til at tage en tørn med bestyrelsesarbejdet.
Hilsen fra bestyrelsen.

Nyt fra gymnastik

Nyt fra petanqueafdelingen

Vi har i år startet et børnehold op. Det er børn fra 3
år til 4. klasse. Der er ca. 14 børn tilmeldt. Vi leger,
springer og sørger for der er noget for alle aldersklasser. Forældre til børnene er rigtig gode til at
hjælpe når vi mangler en hjælpende hånd. Det er
Cecilie Sandager, der er instruktør, men der er altid
voksne til at hjælpe. Hvis du har et barn der har lyst
til at prøve kræfter med gymnastikken, er i mere
end velkommen til at starte. Derudover har vi stadig
vores aktive kvinder, hvor der er en blanding af erfarne og nye gymnaster.
Med venlig hilsen
Jette Sandager

Her om vinteren spiller vi som sædvanlig indendørs
petanque i klubhuset om tirsdagen klokken 11. Det
fortsætter vi med indtil den 23. april hvor vi regner
med at begynde at spille udendørs på banerne mellem klubhuset og Friskolen på Røsnæs.
Vi er desværre stadig kun en flok pensionister, men
det er stadig et stort ønske for os at få startet både
børnehold tirsdag efter skoletid og voksenhold tirsdag aften eller i weekenden.

Hvis nogen er interesseret bedes man kontakte
Ingolf på tlf. 23 26 49 79.

Plan klar for motorvej på Røsnæs

Fire måneder er der gået siden foreningen ”Nej til
motorvej på Røsnæs” blev stiftet. Begivenhederne
siden har vist, at det ikke var et øjeblik for tidligt.
De planer, trafikministeriet har fremlagt, viser, at
man kun har én linjeføring: deling af Røsnæs med
en motorvej, der skal ende med brofæstet til en Kattegatforbindelse vest for Nyby Havn. For at spare
penge til broen er man endda parat til at forlænge
motorvejen helt ud til spidsen.

Vores forening har ihærdigt gennemgået alle
tilgængelige papirer og planer. Vi har påvist, at alle
forsikringer om, at det nok ikke blev så slemt, at
Røsnæs naturligvis bliver skånet, at vi bare skulle
afvente konkrete udspil – alle disse forsikringer
havde ikke hold i virkeligheden. Der var altså brug
for at holde øje med broplanerne, og det har vores
forening gjort. Vi har også knyttet forbindelse til
landspolitikerne for at øve indflydelse på den fortsatte udvikling. Det arbejde kan du få mere at vide
om ved at besøge vores hjemmeside ”nejtilmotorvej.nu”. Her kan du også melde dig ind i vores
forening.
Vi vil i det nye år samle vores medlemmer og andre
interesserede til forskellige arrangementer. Vi byder
alle velkommen i det arbejde.
John Wilken – medlem af formandskabet
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Nyt fra Røsnæs FDF
Vi sluttede 2018 af i november med vores
årlige julelejr i Havnsø. Vi mødtes fredag
og havde masser af sjove FDF-aktiviteter,
julehygge, julemad og ikke mindst julefrokost søndag inden vi sagde glædelig
jul og på gensyn i det nye år.
Vi lagde 2018 bag os og startede op på
et nyt FDF-år søndag d 6/1-19 med nytårsparade. Vi mødtes som altid ved Røsnæs
Kirke, deltog i gudstjenesten og gik efterfølgende, i samlet flok, til kredshuset med
fanen vejrende i vinden. I kredshuset stod
den på tomatsuppe, hygge og ikke mindst
en heftig pakkeleg, da der var rift om de
mange pakker inden tiden løb ud. :-)
Nyt fra Senior-Væbnergruppen:
Senior- og væbnerne skal igen i år deltage i Væbnermesterskabet 2019 som løber af stablen allerede
i Kr. Himmelfartsferien. VM er en konkurrence i to
dele. Den ene del, består af opgaver som foregår på
nettet. Her er vi allerede i gang. Ved netdelen samler
man point op til VM, jo flere point jo bedre er man
stillet i finalen. Den anden del foregår i København
og er en stor lejr med masser af opgaver, poster og
meget andet. Da vi ikke er så mange i vores gruppe,
har vi i år spurgt Snertinge FDF om de vil deltage
sammen med os. Det blev et stort ja, så vi glæder os
til at mødes og lære hinanden at kende.
Nyt fra Piltegruppen:
Piltene er kommet rigtig godt i gang her i det nye år.
Lige nu er der 14 pilte, som alle hver i sær har lige

deres ting de er gode til, som bidrager til fællesskabet. Piltene lærer lige nu om kompas og kort. Og er
mere end klar til at tage en masse mærker og blive
udfordret. Piltene skal i løbet af foråret på nogle
overnatninger og vandreture, for at de kan opleve
det fællesskab som de får som FDF´ere.
Nyt fra Tumlingegruppen:
Tumlingene er en dejlig gruppe børn som vokser og
vokser og vi er nu op på hele 9 tumlinge. Vi ledere
synes det er dejligt at jeres børn har lyst til at være
en del af vores fællesskab hvor der er plads til at
“man er som man er” for at citere Krumme ;-) Vores
gruppe er i gang med at lære hvad det vil sige at gå
til FDF og så skal vi i gang med dolkemærket igen,
fordi der er kommet så mange nye til. Vi glæder os
til at komme ud i naturen, lege, hygge, synge og
grine.
Har du lyst til et aktivt udeliv med massere 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. Kom ned 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
Heidi, senior- og væbnerleder
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Nyt fra
Forsamlingshuset
2018 har været endnu et godt år for forsamlingshuset. Befolkningen herude og i omegnen af Røsnæs har været flinke til at leje forsamlingshuset,
og til de arrangementer, vi har afholdt, har vi haft
stor opbakning. Vi har ikke rigtig haft nogle ”døde”
måneder uden udlejninger, hvilket er dejligt, men
lidt mere udfordrende når vi skal finde en periode,
hvor vi kan lave lidt større renoveringer indvendigt.
Status på arrangementer i efteråret: Vores vildtaften med foredrag i samarbejde med Strandjægerne
gik rigtig godt, og det var dejligt at se nogle nye
ansigter i huset. Også til vores vinaften i samarbejde med Dagli’Brugsen var der nye ansigter. Måske
var det feriegæster, der deltog, for det blev afholdt
i efterårsferien.
Sandelig om vi ikke havde nok et arrangement i
efterårsferien. LOPPEMARKED! Vi er så tit blevet
opfordret til at lave et. Så nu skulle det afprøves.
Standene blev hurtigt udsolgt, men det kneb med
gæsterne på selve dagen. Vores evaluering blev; vi
skal blive meget bedre til at annoncere! Stor tak til
de der hjalp. Til RUB’s julefrokost i november stod
forsamlingshuset for af fremstille og servere jule-

menuen for gæsterne. Det gav et fint overskud, som
selvfølgelig gik til huset.
I det nye år havde vi bestilt Odsherred Teater d.
17. januar, og spisebilletterne var revet væk, men
sygdom gjorde at vi måtte aflyse. Vi har netop fået
en ny dato, og det bliver mandag d. 6. maj. Billetterne gælder til denne forestilling i stedet for. Den 9.
april har vi foredraget om ”Pigerne på Sprogø” ved
Carsten Egø Nielsen, og fredag d. 24. maj vil Jazz
tonerne igen lyde ud over Røsnæs, når Niels Jørgen
Steen og hans A-team for 7. gang besøger forsamlingshuset. I september har vi et arrangement med
Irsk/skotsk folkemusik. Mere om dette arrangement
senere.
I slutningen af august fik vi tildelt et større tilskud
fra kommunen gennem ”Forsamlingshusenes
fællesråd” til renovering af huset udvendigt. Vi
håbede på at håndværkerne ville gå i gang i oktober, men desværre har de ikke haft tid endnu, så
der er ikke sket noget på det punkt. Samtidig fik vi i
efteråret muligheden for at søge Nykredits fond om
yderlige penge til renovering og de har nu meddelt
os at de vil give et tilskud på 50.000kr. Det er helt
fantastisk og vi takker. Vores tilbud på renovering af
hele huset udvendigt er på ca. 300.000kr., så der er
et stykke vej endnu, inden vi når hele vejen rundt. Vi
vil også gerne lave noget indendørs!
Den sidste dag i februar afholder vi vores årlige
Generalforsamling kl. 19. Vi håber at se mange af
jer. Vi vil her fortælle om vores ideer og fremtidsplaner for huset. Efter generalforsamlingen er vi
værter ved lidt ost og rødvin. Alle er velkomne.
Jeg vil slutte af med at takke Møllegården, fordi de
endnu engang skænkede et flot juletræ til forsamlingshuset, som har stået og lyst flot i den mørke tid.
Til alle jer, der har hjulpet til igennem hele året med
rengøring, opvask, eller nogle af alle de opgaver, vi
fik lavet på vores arbejdsdag, skal der også lyde en
stor tak for hjælpen.

På forsamlingshusets vegne
Lene Henrichsen
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Nyt fra Kreativt Værksted Røsnæs
Værkstedet har holdt en lang efterårspause, men vi
starter op igen onsdag kl 19.00 i uge 8 og færdiggør den 10. Sæson. Værkstedet holder fortsat til i
kælderen på Friskolen på Røsnæs, og vi er naturligvis glade for at vi må fortsætte her, hvor vores drejemaskiner står.
Oplysninger om værkstedet
Værkstedet er åbent hver onsdag aften fra 19 til

cirka 21 på Friskolen på Røsnæs fra september til
maj, men er lukket i skoleferierne. Alle er velkomne
og alle må gerne komme med deres ideer, materialer og nye håndværksteknikker, som vi deler med
hinanden. Vi er hinandens inspiratorer og instruktører. Det kan lade sig gøre, at arbejde med næsten
alle materialer i værkstedet, bare du selv tager materialerne med. Vi er en håndfuld trædrejere, og har
også drejemaskiner.
Ønsker du flere oplysninger, kan du besøge vores
facebookside www.facebook.com/
KreativtVaerkstedRoesnaes eller sende en mail til
bphcharlotte@gmail.com
Kom bare på besøg og vurder om det er noget for
dig.

Bedste kreative hilsner
Charlotte // bphcharlotte@gmail.com

Røsnæs Sejlklub
Med et netop veloverstået og flot rejsegilde for det
kommende kajakhotel på havnen kan sejlklubben
nu glæde sig til at vores mål, for at få et klubhus,
endelig går i opfyldelse. Det er planen at byggeriet
vil stå færdig den 1 april. Det glæder vi os naturligvis til, idet sejlklubben dermed kan tage de tildelte
kvadratmeter i anvendelse til gavn for sejlklubbens
virke og fremtid. Samtidig vil vi få kajakklubben
som nabo. Vi ser frem til at have et godt samarbejde med såvel kajakklubben og vinterbaderklubben.
Et samarbejde der tidligere har formåede at tilvejebringe afholdelsen af Den Maritime Dag.

Vi ved alle, at mange medlemmer som ikke medlemmer, gerne vil have en bådplads i havnen. Vi gør
fra sejlklubbens side for at påvirke kommunen til
at udvide havneområdet herfor. Dette er over tid
blevet til flere og flere pælepladser. Dertil har dialogmøder med kommunen (afløsning for tidligere
havneudvalg) hvor vi gør alt for at synliggøre vores
ønsker og ideer.
Den 31. januar afholder sejlklubben generalforsamling for medlemmer. Som traditionen tro afholder sejlklubben også standerhejsning i slutningen af april
eller begyndelsen af maj måned. Dette arrangement
er alene bestemt for sejlklubbens medlemmer, hvor
vi indleder med at hejse standerflaget (klubflaget)
og ønsker hinanden en god sejlsæson med efterfølgende social hygge omkring grill mad. I efteråret
sker der så et lignende arrangement, kaldet standernedhaling. Således takker vi af for en forhåbentlig god sejlsæson. Disse to begivenheder er således
rammen omkring sejlsæsonen, hvor bådene netop
søsættes og optages.

Røsnæs Sejlklub.
Ole Kjempff. Formand.
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RøsNetVærk
RøsNetVærk fik sidst i september 2018 en ny bestytyrelse. Den har valgt en bred linje, med fokus på at
om
styrke fællesskabet på spidsen. Foreningen vil, som
rkaltid, byde på spændende foredrag, events, worknshops og kurser. Vi glæder os til 2019 og har planlagt en række foredrag og events.
D. 24. januar holder vi foredrag med Svenning og
el
Britta Ravn ”Brug livet eller tab det”. Svenning deltog i programmet Uturn, der handlede om hvordan
diabetes 2 kan holdes i skak ved hjælp af motion og
kostændring. Han og Britta vil fortælle om hvordan
de stadig kæmper for at holde Svenning medicinfri.
Foredraget er et oplæg til 4 workshops der handler
om at lave kulhydratfattig mad også kaldet LCHF
betydende ’Low Carb High Fat’ altså lav kulhydrat
høj fedt. Det kræver en hel del tilvænning at ændre
sin kost men det er sliddet værd. Opskrifterne vi
bruger i disse workshops kan også bruges af gluten
allergikere. Vi har delt kursusrækken op i moduler
med temaer. Man kan deltage i dem enkeltvis eller
som man ønsker.

R k & Æd
ll
i i medd rockmusik
k
ik bbagefter,
ft
Rock
Æd, ffællesspisning
d. 30. marts, og sidst men ikke mindst kommer
Lasse Edlev, lokal naturvejleder, og holder foredrag.
Lasse har skrevet en bog om ’Naturterapi’, den udkommer sidst i marts, og i den forbindelse holder
han foredraget samt release d. 7. april.
I Støbeskeen i foråret har vi også følgende som ikke
er programsat:
Brætspilsaften, banko eftermiddag(e), squaredance
workshop, lunstterapi workshop, meta sundhed
workshop og to aftner om Ulstrup bys historie i
1800 og 1900 tallet.
Man kan læse mere, blive medlem af foreningen,
købe billetter og meget andet, på foreningens
hjemmeside www.roesnetvaerk.dk.
Har du en god ide til et kursus/en workshop/et
event, så skriv til os. Vi er altid åbne for ideer.
Vi ønsker at styrke fællesskaber, og arbejder målrettet for det.

For at vi ikke skal blive for frelste afholder vi kageorgiedag søndag d. 3. februar om eftermiddagen.
Gospelharmony kor starter mandag d. 4. februar
og kører fem mandage i ulige uger. Første gang er
en prøvegang og derfor gratis. Tina Christensen har
skulpturkursus d. 24. februar, hvor man kan skabe
sin egen engel, eller hvad man bliver inspireret til.
Georg Metz kommer og holder foredrag om ’Humor
som overlevelse’. d. 7. marts. Vi gentager desuden
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Nyt spændende mølleår i vente
Sidste år var et meget spændende år på møllen
– både positivt og negativt. Det fantastiske sommervejr betød meget aktivitet og mange gæster fra
nærmest hele verden, så ind imellem blev vi også
udfordret på det sproglige, men alle udtrykker jo
stor begejstring for møllen og hele Røsnæs med.

Vi vil gerne opfordre alle jer ejere af møllen, nemlig alle medlemmer af RUB, til at bruge møllen for
eksempel til reception, ved konfirmation, bryllup,
fødselsdage el.lign. Tag kontakt til en af møllersvendene, så finder vi en der kan være der på dagen.

John

Som I nok allerede har hørt, fik vi også en forskrækkelse da vi opdagede at galleriet – den ”altan” der
går hele vejen rundt om møllen– er så angebet af
råd at den ikke står til at redde. Vi har ansøgninger
ude for forhåbentlig at skaffe den million det cirka
vil koste at få lavet en ny. Indvendigt i møllen kommer der til stadighed nye maskiner til og langsomt
men sikkert bliver de restaureret og koblet op på
vindkraften ved hjælp af remtræk og forlagsaksler.
Vi har også fundet en gammel elektromotor som –
når den bliver koblet til – vil kunne drive nogle af
maskinerne på vindstille dage.
Den kommende sommer vil vi igen have åbent
for besøgende tirsdag kl. 10 – 12 og søndage kl.
11 -15. Vi starter d. 5/5 og bliver ved til d. 11/8.
Derudover nogle dage i efterårsferien. I samarbejde
med Visit Vestsjælland har vi tre ekstra åbningsdage
med rundvisning og det bliver fredagene d. 28/6,
19/7, 2/8
Vi er ca. 10 aktive møllersvende, men vi vil meget
gerne have flere med, så hvis du går med en lille
møller i maven, så kom op til os en tirsdag. Vi starter
med kaffe kl. 9.

Fællesspisning på Røsnæs
Godt nytår til alle fra Fællesspisning på Røsnæs.
Så er alt jule-og nytårshalløjet overstået og den 6. februar har vi årets første fællesspisning i forsamlingshuset. Vi har igen i år fået tilskud fra kommunen til huslejen og det er jo dejligt, så kan vi nemlig
tillade os at bruge lidt mere på maden.
I lighed med sidste år skal vi holde generalforsamling ved den første fællesspisning i året.
Vi glæder os til at se mange glade gæster til hyggeligt samvær og god mad 8 onsdage i 2019.
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(TIL OPSLAGSTAVLEN)

Aktivitetskalender 2019
FEBRUAR:
Søn. 3. RøsNetVærk Kageorgie kl 15-17 i forsamlingshuset
Man. 4. RøsNetVærk Gospelharmony kor start kl. 16:30-18:00 på Friskolen på Røsnæs
Ons. 6 Fællesspisning på Røsnæs Fællesspisning og generalforsamling i forsamlingshuset
Tors. 7. Røsnæs Strandjagtforening Klubaften kl 19 i klubhuset
Søn. 10. RøsNetVærk LCHF 1 ”Brød, kager og alt det lækre” kl. 13-16:30 i Ullas Landkøkken.
Fre. 15. Røsnæs Strandjagtforening Trofæaften med spisning
Søn. 17. RøsNetVærk LCHF 2 ”Forretter, salater og supper” kl. 13-16:30 i Ullas Landkøkken.
Man. 18. RøsNetVærk Gospelharmony kor kl. 16:30-18:00 på Friskolen på Røsnæs
Man. 18. RSG&I Generalforsamling kl. 19:30 i klubhuset med foredraget
”Jorden rundt på 8 dage” med ”Hockey-Jesper”
Tirs. 19. Familie og Samfund Foredrag ved Lilian Hjort West kl. 19 i Aktivitetscentret Munkesøen.
Søn. 24. RøsNetVærk Skulpturkursus ved Tina Christensen kl. 9:30-15 på Friskolen på Røsnæs
Søn. 24. RøsNetVærk LCHF 3 ”Bliv mæt uden kød” kl. 13-16:30 i Ullas Landkøkken
Man. 25. Røsnæs Arkiv Byvandring ”uden vandring” kl. 19-22 i klubhuset
Man. 25. Nej til motorvej på Røsnæs Borgermøde kl 19 i forsamlingshuset
Tors. 28. Røsnæs Forsamlingshus Generalforsamling kl. 19 i forsamlingshuset
MARTS:
Søn. 3. Røsnæs Strandjagtforening Generalforsamling kl. 10 i klubhuset
Søn. 3. RøsNetVærk LCHF 4 ”Kødretter og tilbehør” kl. 13-16:30 i Ullas Landkøkken
Søn. 3. Refnæs Dagli´Brugs Fastelavnsfest kl. 14. i forsamlingshuset
Man. 4. RøsNetVærk Gospelharmony kor kl. 16:30-18:00 på Friskolen på Røsnæs
Tors. 7. RøsNetVærk foredrag ’Humor som overlevelse ’ ved Georg Metz kl. 19-21 i forsamlingshuset
Ons. 13. Familie og Samfund Generalforsamling kl. 19 i Aktivitetscentret Munkesøen.
Man. 18. RøsNetVærk Gospelharmony kor kl. 16:30-18:00 på Friskolen på Røsnæs
Lør. 30. FDF PUSTUMPI-dag med Robin Hood tema
Lør. 30. RøsNetVærk Rock & Æd kl. 18:30-23:30 i forsamlingshuset
Lør. 30. Røsnæs Fyr Sæson start
APRIL:
Søn. 7.
Søn. 7.
Tirs. 9.
Tirs. 23.
Tors. 25.

RøsNetVærk Foredrag og release af bogen ’Naturterapi’ ved Lasse Edlev
Røsnæs Vinterbader4400 Generalforsamling i aktivitetshuset
Røsnæs Forsamlingshus Foredrag ved Carsten Egø Nielsen ”Pigerne på Sprogø”
RSG&I petanqueafdelingen Udesæsonen starter
RUB Generalforsamling kl 19 i forsamlingshuset

MAJ:
Lør. 4.
Søn. 5.
Man. 6.
Fre. 24.
Fre. 24.
Ons. 29.

RSG&I tennisafdelingen Tennis opstart
Røsnæs Mølle Møllesæsonen starter
Røsnæs Forsamlingshus Odsherred Teater
Røsnæs Forsamlingshus Niels Jørgen Steen og hans A-team spiller Jazz
FDF MUST lejer med sang tema
FDF Væbnermesterskab i København
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Foreninger mv. på Røsnæs
Røsnæs S.G. & I.
gademark@mail.dk
v/ Jette Sandager, Røsnæsvej 376
Tlf. 51 52 67 45

Røsnæs Menighedsråd
heaven@torkelund.dk
Elisabeth Torkelund, Fjordbakken 12
Tlf. 22 45 32 82

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

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

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

Røsnæs Strandjagtforening
emilkollingandersen@hotmail.com
Emil Kolling Andersen, Raklevskillevej 37
Tlf. 29 24 78 69

Røsnæs F.D.F.
joakim-herlov@hotmail.com
Joakim Herløv, Røsnæsvej 290, tlf. 81 77 51 33

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

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

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

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

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

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

Friskolens Støtteforening

Nej til motorvej på Røsnæs
jb.wilken@pc.dk
Formand John Wilken, tlf. 51 53 04 94
Røsnæs Havkajakklub
Carl Trock, tlf. 20 12 66 92, carl@trock.dk

Joakim-herlov@hotmail.com
Joakim Herløv, Røsnæsvej 290
Tlf. 81 77 51 33
Røsnetværk
roesnetvaerk@live.dk
Tlf. 59 52 71 58 og 51 84 70 90
www.roesnetvaerk.dk FB: røsnetværk
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