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Julehilsen fra RUB
Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle glædelig jul og godt nytår. Vi vil gerne takke alle de mange 
frivillige som støtter op om foreningens arbejde. 

Tak til fyrets frivillige som endnu en sæson har gjort et fl ot stykke arbejde med at betjene både 
fyret og caféen, som giver besøgende på Røsnæs en dejlig oplevelse. 
Tak til alle møllersvende der arbejder utrætteligt med at vedligeholde og restaurere møllen. 
Det særlige indblik i giver besøgende i områdets historie er helt unikt.

Frivillige i Arkivet står til rådighed og arbejder for at beskrive Røsnæs historie. Det giver både 
lokale og gæster til området mulighed for, at få svar på spørgsmål om fortiden. I skal have tak 
for jeres store arbejde. 

I sommer har vi også afholdt Sankt Hans på Sønderstrand. Det er virkelig et lokalt tilløbsstykke 
og vi glæder os allerede nu til næste års Sankt Hans. Det er skønt at se alle generationer sam-
les om fællesspisning og sankthansbål. DET er en rigtig dejlig Røsnæstradition!

Sønderstrand var også midtpunkt for borgermøde i efteråret, hvor RUBs bestyrelse fremlagde 
det første udkast til, hvordan området kan bruges i fællesskab. Visionen er en opgradering af 
det gamle muldtoilet, de faldefærdige legeredskaber og slidte sheltere. Vi ser området under-
støtte og inspirere byens borgere i fl ere aktiviteter i nærområdet. Naturen er betydningsfuld for 
os alle, så det vi ønsker tilført til området skal være med ydmyg omtanke for dette. Vi er ikke 
blinde for den modstand der kan opstå, men vi arbejder med et større perspektiv. Ved at fast-
holde en positiv udvikling på Røsnæs søger vi at øge bosætningen til gavn for lokalsamfundet, 
skolen, brugsen og andre foreninger.

Projektet vil nu blive præsenteret for myndighederne, hvorefter vi afventer.

På Nybyvej er der blevet bygget moderne rækkehuse. Processen var hurtig og effektiv og vi kan 
allerede nu byde nye indfl yttere hjerteligt velkommen.

I år blev Røsnæs endnu engang lagt mærke til i medierne. Der har både været snak om en 
Kattegat forbindelse, der heldigvis ser ud til at være lagt på is, og vejret på Røsnæs. I et indslag 
i DR´s ”Vores vejr” blev Røsnæs fremhævet for 
200 solskinstimer mere end resten af landet.  

Vi håber på lige så mange solskinstimer og gode stunder i fællesskab til næste år.

God Jul 

Bestyrelsen fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening
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Nyt fra Kongstrup Lukkelaug
I Kongstrup er vi kendt for et godt sammenhold og 
derfor har 8 ”husstande” sagt JA til, på skift, at 
passe Naturrummet 1 uge ad gangen.

Men vi byder da gerne fl ere ind i gruppen ……

Vi sørger for at huset dagligt står pænt og ryddeligt. 
(Dog gør vi IKKE rent)

Udover at passe huset har, vi påtaget os opgaver 
som; nyt tag på shelteren, udskiftning af standere 
til askebægre og nu, hvor julen nærmer sig, er der 
pyntet op i krukkerne foran huset og indenfor er der 
ophængt en mistelten.

Vi har sat fl ere bord/bænkesæt ind, så nu kan I 
nyde jeres medbragte kaffe/gløgg indendørs, efter 
en frisk tur i klinterne.

Huset har også fået ny infoskærm, med touchfunk-
tion på separat panel.

På skærmen vises ”Røsnæs Rundt” hjemmesiden.
Naturrummet er dagligt åbent mellem 09.00 – 
15.00

Kongstrup Lukkelaug ønsker ALLE
en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. 
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Vores Røsnæs

Vi er familien Trampedach, som bor på Røsnæsvej 
323 lige ved Røsnæs Kirke. Det er os med den grå 
carport, hvor der hænger et rødt reklamebanner for 
Brugsen.

Anna er 20 år og holder i øjeblikket sabbatår eft-
er gymnasiet. Hun arbejder som vikar på Røsnæs 
Friskole, men mange herude kender nok også Anna 
fra Brugsen, hvor hun indtil i sommers arbejdede i 
fl ere år.

Carl er 18 år og går i 2.G på Kalundborg Gymna-
sium, og arbejder i sin fritid i Brugsen. 

Allan er uddannet biokemiker og arbejder på Novo 
Nordisk, og Cecilie arbejder som udekørende syge-
plejerske  i Kalundborg Kommune. 

Hvorfor havnede vi netop på Røsnæs? 
Vi fl yttede hertil i august 2000 fra København, hvor 
vi begge havde studeret. I begyndelsen af ”nuller-
ne” var det svært for en nyuddannet biokemiker at 
få arbejde i Københavnsområdet, så Allan søgte i 
stedet til Novo Nordisk i Kalundborg, hvor der også 
dengang skulle bygges nye fabrikker. Heldigvis var 
der, på trods af midlertidigt ansættelsesstop på 
Kalundborg Sygehus, en stilling som fast natsyge-
plejeske til Cecilie. Vi valgte derfor at bosætte os i 
nærheden af Kalundborg, men at det blev på Røs-
næs var en tilfældighed.

I vores boligjagt fi k vi hurtigt øje på et hus, som var 
interessant, fordi det lå tæt ved vandet. Vi havde 
aldrig tidligere været på Røsnæs, men kørte ud og 
kiggede på huset og gik en tur langs Sønderstrand. 
Efter kort betænkningstid besluttede vi os for at 
købe huset. Det er sjovt at tænke tilbage på, at vi 
købte det første og eneste hus vi havde kigget på. 
Vi havde ingen bil, men efter et par uger med bus-
sen besluttede vi dog hurtigt at købe en.

Efter vi var fl yttet herud blev vi ofte konfronteret 
med en masse fordomme om Røsserne. F.eks. skulle 
det angiveligt tage adskillige generationer, før man 
blev accepteret af de lokale. Den fordom blev dog 
hurtigt gjort til skamme; vi følte os velkomne fra 
dag 1. At vi faldt så godt til skyldes nok, at vi ret 
hurtigt involverede os i bestyrelser og foreningsliv, 
og på den måde blev en del af fællesskabet. 

Vores yndlingssted på Røsnæs er uden tvivl kyst-
strækningen, som er så varieret, alt efter om man 
går på nord- eller sydsiden. Vi går derfor ofte ture 
langs stranden, og vi kan den dag i dag stadig blive 
fascinerede over at møde marsvin langs kysten. 

I det hele taget holder vi meget af naturen herude 
og sammenholdt med de fælleskaber vi er en del 
af på Røsnæs kunne vi ikke tænke os at bo andre 
steder, end netop her. 
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Nyt fra Vores Brugs Røsnæs
Mange spørger hvordan det går i Vores Brugs. Der 
var turbulens tidligere på året, men nu er vi landet 
godt. Nina Munck er blevet leder med god assis-
tance fra Stephanie, Frederikke og Lone. Det er ble-
vet et rigtig godt team, der bakker hinanden op og 
hver har deres opgaver som ansvarsområder.

Vi har prioriteret at der også i weekenderne er en 
af de ovennævnte faste medarbejdere på arbejde, 
hvilket gerne skulle gøre at I kunder føler at det er 
muligt for jer at få svar på jeres spørgsmål  og at der 
er varer hele tiden. 

I de første måneder af året har der været leverings-
vanskeligheder fra Coop i forbindelse med overgan-
gen til et nyt IT-system. Nu er det ved at være fuldt 
implementeret og skulle gerne gøre hverdagen 
nemmere for medarbejderne. Tak for at I har været 
tålmodige.

Medarbejdere har haft fokus på at gøre forretnin-
gen mere overskuelig, hvilket vi håber I også synes. 

Der vil hele tiden blive arbejdet med varesorti-
mentet og her er det at I som kunder kan være med 
til at præge butikken og vareudbuddet.

Hele dagligvarehandlen i Danmark er under pres 
og det gælder alle. Folk køber mindre og billigere 
varer. Desuden er energipriserne steget voldsomt. Vi 
har derfor fjernet nogle af lysstofrørene og slukket 
nogle af kølerne til øl og vand. Medarbejderne har 
stort fokus på besparelser. I skrivende stund har vi 
ca sparet 10% på strømmen.Vi har valgt at sælge 
varebilen og i stedet er det frivillige, der bringer de 
varer ud der bliver bestilt. Hele tiden prøver vi at 
optimere og spare hvor vi kan. 

Sammen med Coop vil vi gerne være med til, at 
vi har varer der er konkurrencedygtige. Derfor læg 
mærke til varer der er mærket med Lav pris. 

Vores Brugs bliver hele tiden en bedre butik. Det 
håber vi I også vil støtte op om, så vi kan bevare en 
dagligvarebutik på Røsnæs.
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Nyt fra Forsamlingshuset

Vi er nu ved at fi nde os selv ovenpå den store reno-
vering, som huset har været igennem. 

Handicaprampen er blevet færdigmeldt og taget i 
brug. Først gang til valget og herefter til vores ar-
rangementer. Det er dejligt, at vi ikke mere skal sige 
nej til kørestolebrugere; men vi ved godt, at næste 
projekt må være et handicaptoilet. Vi er allerede 
blevet spurgt om hvornår det bliver! Her må vi des-
værre sige, at der nok går lidt tid. Vi skal først fi nde 
den rette løsning, det skal tegnes og herefter skal vi 
søge penge via fonde. 

Røsnæs 
forsamlingshus
afholder generalforsamling
Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 19 i huset
Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag der ønskes behandlet på dagen, skal 
skriftligt være formanden i hænde, senest 8 
dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil være vært ved et mindre trakte-
ment bagefter.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Køkkenet fungerer perfekt, og vi får mange roser fra 
de kokke, som allerede har benyttet det. Dejligt at vi 
har tænkt rigtigt.

Vi har desværre fra det nye år hævet vores udlejn-
ingspriser en hel del pga. stigende vedligeholdel-
sesudgifter; men heldigvis ser det ud til, at folk sta-
digvæk gerne vil holde fest i vores forsamlingshus. 

Vores planer for de første par måneder i det nye år 
er: Indvielse af vores højskolesangbøger d. 24. jan-
uar. Vi starter aftenen med ”Gule ærter” og herefter 
vil et par stykker fra Regnbuekoret og organisten fra 
kirken, hjælpe os med at synge sange fra bøgerne. 
Billetter til arrangementet kan købes i Vores Brugs. 

I slutningen af februar afholder vi vores årlige gene-
ralforsamling. Her vil vi fortælle om vores begiven-
hedsrige 2022.  Se indkaldelsen andet sted i bladet. 
Odsherred Teater har igen tilbudt os en forestilling, 
og det bliver mandag d. 17. april. Vi vil også sælge 
spisebilletter til denne aften dog kun til 40 person-
er, da spisningen vil foregå i den lille sal. Mere info 
senere!

Det er fantastisk at de/vi kan blive ved; men det er 
sandt. Niels Jørgen Steen og hans A-team kommer 
igen sidst i maj måned (fredag d. 26maj). Vi vil fe-
jre Niels Jørgen Steen’s 10. gang i Røsnæs forsam-
lingshus. Billetterne vil blive sat til salg lige inden 
påske i Vores Brugs. Man kan også købe billetterne 
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gennem kalundborglif.dk på nettet, når Bibliotek-
ernes katalog udkommer. 

I kan også følge os på vores hjemmeside, på Face-
book og på diverse opslagstavler. 

Vi vil slutte af med at takke alle jer, der mødte op til 
vores ”Åben hus arrangement”. Det blev en dejlig 
eftermiddag. Tak for gaver og tak til alle jer, der ind-

betalte et beløb til huset via Kirsten og Niels Herløv 
opfordring. Det blev til ca. 3.000kr. 

Vi vil slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår. 

På bestyrelsens og forsamlingshuset vegne
Lene Henrichsen
Formand

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
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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.

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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Nyt fra FDF Røsnæs
Det er længe siden FDF Røsnæs har givet lyd fra sig, 
men vi er her stadig og har, som altid, haft nogle 
skønne måneder med masser af aktivitet både hos 
Tumlinge, Pilte og Senior/Væbnergruppe. Vi tager på 
vandreture, cykelture og arbejder på at give vores 
børn og unge uforglemmelige oplevelser men også 
en række færdigheder, de kan bruge fremadrettet. 

Højdepunktet for vores større børn var FDF Som-
merlejr 2022 på Sletten ved Ry. Den blev udskudt 
grundet corona året før, men endelig kom vi afsted. 
En imponerende stor lejr med masser glæde, gejst, 
mange opgaver og igen en følelse af fællesskab. Ca. 
10.000 FDF’ ere fra hele Danmark var samlet, men 
der var også gæster fra udlandet. Ingen tvivl om, 
at vores børn/unge mennesker kom hjem meget 
trætte, men også en kæmpe oplevelse rigere.

Kom ned og besøg os i kredshuset for at se, hvad 
vi laver.  
Du kan også læse mere om os på Facebook ”FDF 
Røsnæs” eller http://fdf.dk/roesnaes, du skal dog 
lige anmode om adgang først. Vi holder løbende 
øje med hjemmesiden.

Heidi, senior- og væbnerleder

Det er snart jul og vi nærmer os sæsonafslutning. 
Sæsonafslutning betyder også afvikling af et af 
årets højdepunkter i FDF Røsnæs. Vi skal nemlig på 
vores traditionsrige julelejr i Havnsø, hvor den står 
på leg, masser af FDF-opgaver og ikke mindst kon-
centreret julehygge. 

Vi starter op igen i januar 2023 med masser af ny 
energi.

Det er nogle super seje børn og unge vi har, lidt 
brok i krogene må der gerne være, men de gennem-
fører og kommer så stærke ud på den anden side. 
Det er fantastisk at se deres vilje og gejst trods ud-
fordringer. Tak til alle for lån af jeres skønne børn 
og unge, det er en fornøjelse af være leder for dem.
Har du børn, der har lyst til et aktivt udeliv, duften af 
røg fra bålet, sjove lege og aktiviteter sammen med 
andre glade børn og voksne er vi sikre på, at FDF 
Røsnæs lige noget for dig. 
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Røsnæs Havkajak
Ved standerstrygning og årsmøde den 29. 
oktober, sagde vi, i Røsnæs Havkajak, tak for 
en god og aktiv sommersæson. 

Velkommen til de nye roere i klubben. 
I foråret og sommeren 2022 har Per og 
Johanne haft travlt med at undervise nye 
havkajakroere. Med 3 hold på roskole har 
vi fået mange nye medlemmer i klubben, 
som vi forhåbentlig har smittet med glæden 
ved at ro kajak. Velkommen til de nye medlemmer. 
Mange af jer har deltaget aktivt i klubroning, og 
bidraget positivt til vores fællesskab i klubben. 

En aktiv klub
Klubbens kajakker har været fl ittigt i brug til klu-
broning 2 gange om ugen langs kysten ved Røsnæs. 
Da Skt. Hans aften faldt på en aften med klubroning, 
gik turen til Ulstrup Sønderstrand til Skt. Hans bål 
og en hyggelig aften, hvor familie og venner også 
kunne deltage. 

I pinsen gik klubturen til Thy. Roture ved Næs Sund/
Doverodde og Agger tange, hvor tidevandet gav os 
sved på panden, da vi roede mod strømmen. 

I august gik klubturen til Järnavik i Sverige, hvor 
skærgården med dens dybe vand, klipper, skov og 
røde træhuse, er det smukkeste syn, at nyde fra ka-
jakken.

I lokalområdet har vi roet på Nedre Halleby Å, hvor 
siv og beplantning i åen gjorde turen udfordrende. 
Madpakken blev nydt ved Bjerge Strand, inden vi 
roede tilbage gennem siv og åkander. 

I september roede vi en smuk tur rundt om As-
næs spidsen. Vi startede og sluttede i sjove og ud-
fordrende bølger ved Havnemarken, men roede også 
i helt roligt vand langs kysten ud mod Jammerland 
Bugt.

Kajakroning er god motion og 
smukke naturoplevelser
Der er ikke 2 ture langs kysten på Røsnæs, der er ens. 
Årstidernes og vejrets skiften opleves på nærmeste 
hold. Når vi er rigtig heldige, får vi også fi nt besøg af 
både marsvin og sæler. At sidde helt stille i kajakken 
og kigge ud over det spejlblanke vand, og opleve, at 

marsvinene kommer så tæt på, at vi kan høre dem 
ånde, er helt fantastisk. I dette efterår var vi heldige 
at møde ikke mindre end 4 sæler på en gang ved 
Ågerup. Sælerne er ofte nysgerrige, og kan fi nde på 
at svømme ganske tæt på.

Ingen klub uden ildsjæle
På årsmødet var der valg til klubbens styregruppe. 
Niels Meldgaard, som har været klubbens formand 
de sidste 5 år, stillede ikke op til genvalg. Tak til dig 
Niels, for din store indsats i styregruppen og klub-
ben. Vi glæder os til fortsat at ro sammen med dig til 
klubroning og i skærgården ved Järnavik.

Årets roer er en tradition, som blev startet ved 
årsmødet i 2021. Med denne titel får et medlem 
klubbens ”vandrepokal”, en lille kajakroer, til låns 
det kommende år. Det er et skulderklap fra klub-
ben til et medlem, som yder en særlig præstation, 
medvirker til sammenhold og godt kammeratskab. I 
denne sæson siger vi tillykke med denne fi ne titel til 
Vivi Meldgaard. Vivi sidder i klubbens turudvalg, og 
tager et stort ansvar i forhold til at arrangere ture. 
Vivi bidrager til det gode kammeratskab i klubben, 
og så bager hun fantastiske muffi ns, som hun deler 
gavmildt ud af til klubroning og på længere ture.

Vintersæsonen er stille i kajakklubben.
Men ikke alle kan holde sig på land. Iklædt tørdragt, 
handsker og hue, byder vintersæsonen bestemt også 
på smukke oplevelser i kajakken langs kysten på 
Røsnæs. 

Tak til alle medlemmer i Røsnæs Havkajak for en ak-
tiv sæson med mange gode timer på og ved vandet. 
Vi ses på vandet!

På vegne af Røsnæs Havkajak – Anne Rydahl. 
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Fra præsten
Kære læser! 
Det er os en glæde at løfte 
sløret for ”midt iblandt os er 
musikken”. 

Til næste år afholder vi den første i række koncerter, 
som vi planlægger at holde i løbet af 2023 i Raklev-
Røsnæs pastorat. Konceptet kalder vi ”midt iblandt 
os er musikken”. Tanken er at holde koncerter kun 
med brug af lokale kræfter. Til februar går Kirsten 
Bodekær, som er organist i Røsnæs og vores sog-
nepræst Marcus Greiner Hultberg sammen i en lille 
Beatles-duo. Med sange som ”Yesterday”, ”Some-
thing” og ”All You Need is Love” vil Kirsten og Mar-
cus gøre deres bedste for at genskabe ”Beatlema-
nia” (så godt som).

Koncerten er gratis. Så tag din(e) kære i hånden og 
kom i kirke søndag den 26. marts kl. 15.00-
16 til en eftermiddag i 60’erne og 70’ernes tegn.
Vi glæder os til at se jer!

De bedste og varmeste vinterhilsener 
fra alle os i Røsnæs kirke.

Konfi rmandliste:
August  Haue
Mia Maya Smidt-Jensen Dyel
Anders Bisgaard Olsen
Hjalte  Sørensen
Emmeline Dyhrman Dahl
Fiona Thunbo Tyedmers
Nellie Thunbo Møller
Peter Døj Erforth Larsen
Emilie Lyng Johansen
Frederik Ysnæs Schierup
Jeppe Bisgaard Olsen
Mikkel  Ankjær

RØSNÆS KIRKE OG MENIGHEDSRÅD
Sognepræster for Røsnæs- og Raklev kirker:
Marcus Greiner Hultberg, magh@km.dk, tlf.: 5171 3418., 
Helle Brink: mail: hebr@km.dk, tlf.: 2143 2263.
Lisbeth Dyxenburg: mail: lidyx@km.d, tlf.: 2322 0990. 
Alle 3 præster træffes dagligt undtagen mandag.

Menighedsrådets formand: Yvonne Blyitgen Hansen, tlf.: 2568 4344, mail: y.blyitgen@gmail.com
Kirkeværge: Hanne Reersøe Jensen, tlf.: 5194 1535, mail: hreersoe@gmail.com
Graverfunktionen varetages af Kalundborg Kirkegård:
Tlf.: 5951 2785 – mandag – torsdag kl. 10-16. 

Alle fra 2. og 3. klasse er inviterede til at gå til juni-
orkonfi rmand 10 tirsdage eftermiddage.
Hvad laver man? Vi leger, synger, får historier, 
quiz, krea-opgaver og boller & saftevand,
Hvad handler det om? Det handler om kirken, 
om det at være kristen og at Gud elsker alle!
Skal man være døbt? Nej, alle børn uanset om 
man er troende eller ej er velkomne
Hvem er den voksne? Hun hedder Tinne Leth, 
hun er en legetante og elsker at give børn trygge 
rammer og nærvær – og så møder I også landsby-
ens præst, Marcus (det er ham på billedet)
Hvornår? Tirsdage lige efter skole i ca. 1½ time – 
undtagen ferie- og projektdage!

ER JUNIORKONFIRMAND NOGET FOR DIG?

Første gang? 10. januar
Sidste gang? 11. april + afslutning søndag den 
16. april i kirken
Tilmelding? Ja, der kommer en folder ud i klassen 
med info om tilmelding
Spørgsmål? Man ringer til Tinne på 2129 8076 
eller skriver på: kateket.tinneleth@hotmail.com
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Lidt om kirkens økonomi
Vi er i menighedsrådet blevet pålagt at foretage en 
større sparerunde i det kommende år 2023. Derfor 
ser vi os fra det nye års begyndelse nødsaget til, 
dels at sætte prisen for middage ved fi lmaftener lidt  
op og dels til at bede om betaling for kaffe-kage 
ved arrangementer i Stalden.

Vi er også nødt til foretage besparelser til forbrug 
af vikarer ved kirkelige handlinger, samt til at ned-
bringe et meget stort strømforbrug. Derfor vil man 
opleve at kirken enkelte søndage vil være lukket, og 
at der i stedet henvises til Raklev kirke.

Man vil også enkelte gange kunne opleve , at det 
i stedet for kordegn/kirketjener vil være en fra me-
nighedsrådet der vil klare disse funktioner. Det går 
desværre også ud over den årlige ældreudfl ugt, 
som i 2023 vil være afl yst.

Det er med stor beklagelse vi må tage disse skridt, 
og håber meget at der vil være forståelse for dette. 
Der vil på den kommende fi lmaften også blive op-
lyst nærmere om dette.

Menighedsrådet

Kalkning af Kirken
Det er nu 49 år siden kirken blev kalket sidst, 
og det er mildt sagt at den træger. Det var plan-
lagt at vare 2 uger, men grundet blotlægning af 
omfattende skader i murværket i stort set hele 
kirken, er reparationerne blevet større og mere 
tidskrævende end forventet.

Vi forventer, og håber i skrivende stund på, at vi 
vil kunne ses igen i en fl ot nykalket kirke 1.søn- 
dag i advent.

Vi beklager meget de forskellige afl ysninger.
Røsnæs menighedsråd      

Julehygge stalden
Husk julearrangement i Stalden den 10. de-
cember kl. 14, som omtalt i sidste blad.
Der serveres gløgg og æbleskiver.

Røsnæs menighedsråd 

Filmklub med spisning
Torsdag den 2. februar og torsdag den 
2. marts. Begge dage kl. 17.30
Billetter a 60 kr. købes i brugsen fra 14 dage før 
fi lmaftenen. Drikkevarer betales i stalden.
Max 35 personer, så det er først til mølle prin-
cippet.
Der vil 1 uge før arr. Blive udsendt en mail til 
medlemmerne med hvilke fi lm der vises.
Frist for køb af billetter er henholdsvis den 27. 
januar og 24. februar

Røsnæs menighedsråd                    

Kommende takkekoncert
Den lokale violinist, Elisabeth Zeuten Schneider 
har haft lånt kirken for at lave nogle optagelser 
der.
Som tak har hun tilbudt at lave en lille koncert 
engang i det nye år.
Der er endnu ikke fastsat en dato, men hold øje 
med infotavler og kirkens hjemmeside.

Røsnæs menighedsråd

OBS!
Menighedsrådets formand, Yvonne Blyitgen, 
har kontortid i Stalden torsdage fra kl. 10-
12 i lige uger.
Hvis der er noget man har lyst til at tale med 
menighedsrådet om, er man velkommen der.

Røsnæs menighedsråd
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Sanggudstjeneste i Røsnæs Kirke
søndag den 29. januar kl. 11.00
Det guddommelige lys ved Helle Brink
Dagens tekst fortæller, hvordan Jesus går op på 
et højt bjerg sammen med tre af disciplene. Her 
bliver han forvandlet for øjnene af dem; hans an-
sigt lyser som solen og hans klæder bliver som 
hvidt lys. Når det guddommelige viser sig, er det 
ledsaget af lys. 

Denne dag skal vi synge både gamle og nye 
salmer om lyset og det guddommelige, og give 
sangglæden plads. 

Billedforedrag i Stalden fredag den 10. 
februar kl. 14.00-16.00
De første kristne i Rom.
Kirkens præster Lisbeth Dyxenburg og Helle Brink 
vil fortælle og vise billeder fra vores studietur til 
Rom i september 2022. 

Rom har mange vidnesbyrd tilbage fra tiden 
for de første kristne i byen: Kirker og huse, ka-
takomberne og kejsernes bygningsværker. Når 
man besøger disse steder og bygninger, bliver de 
første kristnes historie og vilkår meget levende. 

Temagudstjeneste i Raklev Kirke søndag 
den 12. marts kl. 9.30
DET ONDE ved Helle Brink
I Bibelens verden er det onde til stede som en 
magt, der ødelægger livet for mennesker. Jesus 
bekæmpede dæmoner og tog livtag med Satan 
som meget virkelige skikkelser.

Så hvordan betragter vi det onde i dag? Som 
magter eller som psykologiske fænomener. Og 
hvad stiller vi op, når vi møder onde sider – hos 
andre og hos os selv?

Denne gudstjeneste vil stille spørgsmål og 
åbne for debat. Efter gudstjenesten vil der være 
samtale om temaet ca. ½ time.

Kristi himmelfartsdag torsdag den 18. maj 
kl. 9.30
Gudstjeneste og pilgrimsvandring ved 
Helle Brink
Efter gudstjenesten i Røsnæs Kirke vil vi vandre 
ad mindre veje. Dele af strækningen vil vi gå i stil-
hed og med opmærksomhed på naturen. Turen vil 
være 10 km. og vare ca. tre timer. 
Husk madpakke og drikke. 
 

Store Bededags-aften i kirke og Stalden
Torsdag den 4. maj kl. 19.00 
Vi starter i kirken,  hvor Marcus afholder en gud-
stjeneste. Efter denne går vi til Stalden hvor der 
vil varme hveder med kaffe og te samt hyggeligt 
samvær.
Det koster 20 kr. at deltage.

Røsnæs menighedsråd 

Arrangementer I Røsnæs Kirke 
og Stalden forår 2023

Koncert i Kirken
UP koret
UP koret er et kor for psykisk sårbare og består af 
12 sangere. Heraf har nogle en psykisk diagnose 
mens andre er frivillige.

De skriver egne sange og er ellers glade for Kim 
Larsen og gospel.

Kommer til Røsnæs Kirke torsdag den 30. 
Marts. kl. 17.00
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GUDSTJENESTER I RØSNÆS KIRKE NYTÅR TIL PINSE 2023

December
Lørdag den 31. kl. 15.30 Helle Brink nytårsgudstjeneste

Januar
Søndag den 1. ingen gudstjeneste
Søndag den 8. ingen gudstjeneste
Søndag den 15. kl. 11.00 Marcus Greiner Hultberg gudstjeneste
Søndag den 22. ingen gudstjeneste
Søndag den 29. kl. 11.00 Helle Brink sanggudstj. om det guddommelige lys

Februar
Søndag den 5. kl. 9.30 Marcus Greiner Hultberg gudstjeneste
Søndag den 12. ingen gudstjeneste
Søndag den 19. kl. 9.30 Helle Brink gudstjeneste
Søndag den 26. ingen gudstjeneste

Marts
Søndag den 5. kl. 9.30  Marcus Greiner Hultberg gudstjeneste
Søndag den 12. ingen gudstjeneste 
Søndag den 19. kl. 11.00 Marcus Greiner Hultberg gudstjeneste
Søndag den 26. kl. 9.30 Helle Brink Mariæ bebudelses dag

April 
Søndag den 2. kl. 11.00 Lisbeth Dyxenburg Palmesøndag
Torsdag den 6. kl. 9.30 Helle Brink Skærtorsdag
Fredag den 7. kl. 11.00 Marcus Greiner Hultberg Langfredag
Søndag den 9. kl. 9.30 Lisbeth Dyxenburg Påskedag
Mandag den 10. kl. 10.00 fl ere præster 2. påskedag fællesgudstj. i Nyvangskirken
Søndag den 16. kl. 11.00 Marcus Greiner Hultberg gudstjeneste
Søndag d. 23. kl. 9.30 Helle Brink gudstjeneste
Søndag den 30.  kl. 9.30  Marcus Greiner Hultberg  gudstjeneste

Maj
Torsdag den 4.  kl. 19.00 Marcus Greiner Hultberg  St. bededags aften med arr. i Stalden 
Søndag den 7. kl. 11.00 Lisbeth Dyxenburg gudstjeneste
Lørdag d. 13. kl. 11.00 Marcus Greiner Hultberg  konfi rmation
Søndag den 14. kl. 11.00 Marcus Greiner Hultberg  konfi rmation
Torsdag den 18. kl. 9.30 Helle Brink gudstjeneste med efterfølg. vandring
Søndag den 21.  kl. 11.00 Marcus Greiner Hultberg gudstjeneste
Søndag den 28. kl. 9.30 Lisbeth Dyxenburg Pinsedag
Mandag den 29. kl. 11.00 fl ere præster 2. pinsedag, fællesgudstjeneste i det fri

Juni 
Søndag den 4. kl. 11.00 Helle Brink gudstjeneste

Af hensyn til energibesparelse er gudstjenesten afl yst d. 8. og 22. januar, d. 12. og 26. februar, og d. 12. marts. 
Der henvises til gudstjenesten i Raklev Kirke, hvor alle er velkomne.
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Et lokalt samlingssted på Røsnæs

Røsnæs idrætsforening RSG&I har i foråret fået til-
delt 100.000 kr. fra den kommunale ”få det fi kset” 
pulje  som har til formål at igangsætte lokale inves-
teringer i anlæg og by-inventar. 

Pengene fra puljen og penge fra RSG&I er blevet 
brugt til at etablere et overdækket opholdsareal i 
forlængelse af det eksisterende klubhus, hvor der 
i forvejen er adgang til internet, vand, toilet og sk-
raldespande.

Der skal være borde og bænke, og det skal være 
muligt for alle at grille, også for dem der ikke har 
nøgleadgang til klubhuset.

Det skal være et lokalt samlingssted for alle borgere, 
såvel børn som voksne, der har lyst til at mødes.  Og 
det skal kunne bruges af idrætsudøvere efter endt 
træning og kamp.

Byggeriet blev påbegyndt og færdiggjort i septem-
ber måned af Abkjær tømrerfi rma og der er opsat 
en udendørs grill, som allerede kan anvendes. 

Over vinteren skal der installeres  strøm og lys, og 
der skal købes nye borde og bænke.

Vi regner med at vores nye fælles samlingssted 
på Røsnæs skal indvies offi cielt en gang i foråret 
i forbindelse med et åbent hus arrangement, hvor 
lokale idrætstilbud også præsenteres, men får man 
lyst eller kommer man tilfældigvis kommer forbi, så 
må man rigtig gerne bruge samlingsstedet.

På vegne af idrætsforeningen,
formand for RSG&I,
Allan Trampedach

Tennis havde afslutning den 24. september - en 
ganske smuk dag med mange spillere, godt humør 
og indlevende kampe.

Nu er boldene pakket ned for denne sæson, og 
kommer først frem igen i maj 2023.
I starten af det nye år vil vi begynde at se på evt. 
nyanskaffelser, banernes tilstand, nye tiltag o lign.
Vi takker alle medlemmer for en dejlig sæson, og 
ser frem til sæsonen 2023.

Tennisudvalget.

Røsnæs Tennisklub
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Børnenes Dag på Røsnæs
Friskolen på Røsnæs og lokale foreninger på Røs-
næs gik for andet år i træk sammen om at arran-
gere ”Børnenes Dag” på Røsnæs, som nu må siges 
at være en tradition. 

”Børnenes Dag” var afslutningen på en emneuge 
på friskolen, hvor eleverne havde arbejdet i forskel-
lige værksteder alle placeret i byen, som var blevet 
døbt ”Kids City”. I byen kunne man blandt andet 
besøge cykelværkstedet, madværkstedet, skøn-
hedssalonen og banken. 

Efterårssolen skinnede fra en skyfri himmel så en 
stor del af arrangementet kunne foregå udenfor. I 
skolegården var der boder, hvor børnene solgte ud 
af deres gamle legetøj og fl otte ting, som de havde 
lavet i løbet af emneugen. Røsnæs Brugs havde en 
bod, hvor børnene kunne få malet sjove masker i 
ansigterne og udskære et græskar. I en anden bod 
solgte Røsnæs Forsamlingshus kaffe og kage.

I en anden ende af skolen hyggede børnene sig 
med en skumkanon, som var sponsoreret af RUB, 
og alle der nærmede sig kanonen fi k brug for deres 
skiftetøj.

Ved bålpladsen havde FDF’erne tændt op, så man 
kunne lave sig et snobrød. Der var også mulighed 

for at få sig en ridetur på en af de fem heste, der i 
dagens anledning var kommet på besøg. 

”Børnenes Dag” dannede også baggrund for åbent 
hus på Friskolen så interesserede børn og deres 
forældre kunne kikke forbi og se om skolen er no-
get for dem.

Alle de penge der blev tjent på dagen, går til Støt-
teforeningen for Friskolen på Røsnæs. Fra bestyrels-
ens side skal der lyde en stor tak til alle de fore-
ninger, der bakkede op om dagen og var med til at 
støtte vores Friskole, det betyder meget. Vi glæder 
os til næste år. 

Bestyrelsen for Friskolen på Røsnæs

Børnene havde en skum-fest med skumkanonen.
I Madværkstedet blev der bl.a. serveret 
hjemmelavede vafl er.

Røsnæs Brugs sponsorerede græskar til udskæring.

En ridetur på en af de fem heste var et kæmpe hit.
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Nyt fra Røsnæs Vinterbader4400
Det blev et herligt efterår, hvor både luft og hav for-
blev varmere end hvad det plejer for denne årstid. 
Havtemperaturen er endnu ikke kommet under 10 
grader.

Vi har haft et par gus-eftermiddage med gusmester 
Martin Nice og det fortsætter vi med en gang om 
måneden til foreningens medlemmer.

I februar søgte vi Friluftsrådets Tips&Lottomidler om 
tilskud til ny børne- og handicapvenlig badetrappe. 
Som vi har skrevet før, er bestyrelsen for Røsnæs 
Vinterbader4400 glade og taknemmelige for at Fri-
luftsrådet har set positivt på ansøgningen og givet 
foreningen mulighed for, at opsætte en ny bade-
trappe. Vi fi k svar i juni, derefter gik ansøgningen 
igennem Kalundborg Kommune, hvor den i august 
havnede på Michael Høys skrivebord.

Så skete der noget i en fart, og vi bestilte badetrap-
pen hos NBC- marine. Her var der også ventetid og 
der gik  3 måneder før opsætningsdagen kom. Det 
skulle vise sig, at det heller ikke blev nemt!

Fredag den 11. november kom 2 montører fra NBC-
marine, for at sætte badetrappen op. Denne dag 

måtte vi sande, at bølgerne transporterer og afl e-
jrer masser af sand på havbunden.I januar havde 
vi målt afstanden fra terrassens kant og ned til 
havbunden, og 9 måneder efter havde havbunden 
hævet sig med 24 cm, så trappen var for lang. Nu 
får vi en ny og kortere badetrappe sat op den 15. 
november, og vi  krydser fi ngre for at den passer.
Denne badetrappe har to genlændere og det vil 
hjælpe gangbesværede med at komme i og dyppe 
sig.

I løbet af efteråret har elpriserne desværre været 
stigende, og det har bevirket, at vi alle skal bruge 
strøm med omtanke!

Saunaovnen er blevet lukket ned med 5 timer pr 
dag. Hver dag kommer der rigtig mange badere  fra  
vores vinterbaderforening, fra andre vinterbader-
foreninger, og andre fra det lokale, som også gerne 
vil bade. Det bevirker, at der er kø ved saunaen,så 
her må vi alle lære at udvise hensyn, så alle kan få 
varmet kroppen, efter en tur i det snart kolde vand. 

På bestyrelsens vegne
Charlotte Hooge Børup
Formand
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Husnumre som en nål i høstakken
Alle ved at det kan være svært af fi nde en nål i en 
høstak. Nemmere bliver det ikke hvis man skal gøre 
det under tidspres.

Sådan er opgave er Akuthjælperne på Røsnæs ude 
for, når Region Sjælland beder om hjælp, når der 
sendes ambulancer med udrykning ud på Røsnæs.

Akuthjælperne skal nemlig hurtigst muligt fi nde 
den nøjagtige adresse, hvortil ambulancen skal 
køre for at kunne yde hjælp og hvor akuthjælperne 
starter den indledende behandling med det med-
bragte udstyr.

Det at fi nde det rigtige husnummer er for Akuthjælp-
erne på Røsnæs meget ofte som at fi nde en nål i en 
høstak – og det skal ofte endog ske i mørke.

Du kan selvfølgelig normalt selv fi nde hjem til hvor 
du bor. Men dem der er afhængige af at kunne se 
dit husnummer – kan de også tydeligt se det? Også 
i mørke?

Røsnæs Kirke er medlem af Kalundborg Provstis 
Menighedspleje og derfor er følgende aktiviteter 
også for borgerne på Røsnæs.

Hermed aktiviteter vi har forår 2023: 
Sorggruppe er for borgere i Kalundborg kommune, 
der har mistet et nærtstående menneske. Vi tilbyder 
to sorggrupper med opstart i februar.
Den ene sorggruppe skal ligge om tirsdage 15-17 i 
Sæby Sognehus.
Og den anden fi nder sted onsdage kl. 10-12 i Rak-
lev Sognehus. 
Tilmelding til sorggruppe i foråret kan ske til 
Lisbeth Dyxenburg, mail: lidyx@km.dk, eller på 
mobil 23 22 09 90.

Fællesspisning er et populært fællesskab. Her 
mødes folk på kryds og tværs og der snakkes, hyg-
ges og spises gode gammeldags retter. Maden 
koster 50 kr. Fællesspisning foregår i Raklev Sog-
nehus, fredage kl. 12.00 – 15.00: Følgende datoer i 
foråret 2023: 27.01, 24.02, 24.03

Tilmelding senest 1 uge før spisning til: 
Anne Esbensen tlf. 29 13 21 30 eller 
mail: humlehaven19@mail.dk. Alle er velkomne

Sommerudfl ugter har vi to af. Den ene er for økono-
misk udfordrede børnefamilier og den anden for 
ældre. Turene er endnu ikke fastlagt men de vil 
kunne ses senere på foråret på Menighedsplejens 
hjemmeside: www.Kalundborg provsti.dk  
Hvis man som privatperson ønsker at støtte me-
nighedsplejens arbejde økonomisk, så kan man 
benytte dette mobilpaynummer: 309463.

På vegne af 
Menighedsplejen i 
Kalundborg Provsti

Lisbeth 

Der kan blive spildt afgørende tid, hvis hjælpen i en 
nødsituation ikke når hurtigt nok frem.

Vi som Akuthjælpere på Røsnæs gør alt hvad vi kan 
for at hjælpe beboerne på Røsnæs og Regions Sjæl-
lands ambulancer – men vi har brug for hjælp til at 
få alle på Røsnæs til at sørge for at have tydeligt 
husnummer.

Med venlig hilsen
Akuthjælperne på Røsnæs
v/ Philip Deleuran – akuthjælper på 10. år.

Menighedsplejen i Kalundborg provsti
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Indlæg til RøsnæsNyt, nov. 2022:

Motorvej på Røsnæs? 
Faren er ikke drevet over
Folketingsvalget er overstået. Vi har fået et nyt 
Folketing og lige nu (den 14. nov. 2022) kender vi 
ikke sammensætningen af en kommende regering. 
Så der er stadig risiko for politiske kompromisser 
om en Kattegatforbindelse, evt. med en motorvej til 
at fl ække Røsnæs på langs. 

Vi kan ikke ånde lettet op, på trods af tilhængernes 
lunkne tilslutning i løbet af valgkampen. I en tid 
med stigende infl ation, klimakrise og global usik-
kerhed med krigen i Ukraine, var Kattegatforbindel-
sen med alle dens konsekvenser for klima, natur, 
miljø og økonomi og ikke mindst lokalområderne 
på Røsnæs, Asnæs, Samsø og Østjylland, ikke en 
vindersag. 

Der skulle i hvert fald ikke snakkes om den. Det sås 
tydeligt, da vi spurgte topkandidaterne fra Vest-
sjællands Storkreds om deres holdning.  Næste 
alle var kritiske eller skeptiske over for en Katte-
gatforbindelse.  Venstres Jacob Jensen gik så langt 
som til at foreslå, at genoprette en fragtrute mellem 
Århus og Kalundborg som alternativ.

Så måske er realismen ved at snige sig ind hist 
og pist. Senest har Martin Damm konstateret, at 
”Kattegatforbindelsen er sat på pause og at gi-
gantprojektet slet ikke spillede nogen rolle i den 
overståede valgkamp til Folketinget” (Nordvestnyt 
10. nov.2022).   

Sund&Bælt måtte fornyelig – efter at vores søs-
terorganisation Nej til Kattegatforbindelsen og 
Højhastighedstog i Vestsjælland havde fået ak-
tindsigt - trække deres forsøg på et udbud til 
80 mio. kr. for at være parate til evt. yderligere 
miljøundersøgelser, tilbage. Organisationen havde, 
formentlig mod bedre vidende, ”glemt” orientere 
det politiske niveau.  

Vi er forsigtigt optimistiske, men vi sover med støv-
lerne på. Det står stadig tilbage, at der skal sættes 
yderligere undersøgelser i gang af konsekvenserne 
for natur og miljø. Vi ved ikke, hvad det betyder i 
praksis. men vi tror ikke på, at projektet om en Kat-
tegatforbindelse er droppet.  
Men vi vil meget hellere bruge kræfterne på at dis-
kutere med borgere, foreninger politikere, hvordan 
vi indretter fremtidens mobilitet og udvikler Røsnæs 
og Kalundborg-området i en bæredygtig retning. 

Hvad er det gode liv med fastboende, sommerhuse-
jere, erhvervsliv mv. i respekt for natur og miljø?  
Med næsten 1200 medlemmer, der repræsenterer 
alle samfundslag og lokalområder i Kalundborgom-
rådet, vil Nej til motorvej på Røsnæs gerne bidrage 
til den diskussion.

På bestyrelsens vegne
Dorete Dandanell, 
Nej til motorvej på Røsnæs
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Røsnæs Lokalhistorisk Arkiv
Der blev afholdt digital fremvisning af gårde og 
huse på Røsnæs den 17 oktober 2022, hvor der var 
et godt fremmøde og en rigtig god stemning med 
mange gode historier.

Vi holder næste digitale fremvisning af gårde og 
huse på Røsnæs  den 16 januar 2023. Sandåsvej 3  
kl. 19.00 – 21.00
Kom og få en hyggelig aften med gode historier og 
billeder fra Røsnæs.
Det er gratis at deltage og der er kaffe på kanden.

Vi havde Arkivernes dag den 12 november 2022, 
hvor vores bog Arkivernes Hjul udkom. Bogen om-
handler nye som gamle historier fra Kalundborg 
Kommune under Paraplyen.
Paraplyen består af de 8 Arkiver i Kalundborg Kom-
mune, som vi har samarbejde med.

Indlægget fra Røsnæs er:
Vinterbaderne på Nyby havn af Charlotte Hooge 
Børup og Barbara Wilken.
Busruten Kalundborg – Bjørnstrup gennem 100 år 
1921 - 2021 af Jørn Jensen.

Lokale ildsjæle redder Brugsen på Røsnæs af Caro-
line Thomsen og Kirsten Herløv.
Bogen kan købes på arkivet for kr. 100.00 og lokalt.
Det er hos :
Frisør Lisbeth Kondrup Haakonsen
Cafe Edderfuglen
Vores Brugs

I skal have tusind tak for at bakke op om den.

Vi stod i Vores Brugs Lørdag den 19 november 
2022.  

Ved Vores Brugs juletræs fest i Forsamlingshuset 
den 4. december 2022, vil vi også være tilstede.

Arkivet har åbent hver mandag kl. 14.00 – 16.00.
Kig forbi hvis i har nogle spørgsmål til os, så vil vi 
prøve om vi kan hjælpe jer.
Måske har I også nyt materiale til os.

Husk på vi har kun det som I kommer med, så smid 
ikke noget ud, som måske kan bruges i fremtiden.

Vores brugs 
- på Røsnæs -
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RøsNetVærk har valgt at oprette en ny afdeling, som 
vi kalder ‘Mad til Fester & Gæster’. Den ‘bor’ hos 
Ulla i Bjørnstrup, og den er godkendt af Fødevar-
estyrelsen som Catering/Take Away virksomhed. 

Vi laver hjemmelavet mad med duft og smag, og 
leverer lækre varme retter, tapas, kager, desserter, 
smørrebrød, eller sandwich til din fest, dit arrange-
ment eller til en hyggelig aften. 

Vi har nogle faste menuer, men har du lyst til noget 
andet, eller har spørgsmål, kontakter du os bare på 
tlf. 40 27 82 54.

Vi kan levere vegetar/vegansk, glutenfri-, sukkerfri 
og laktosefri mad.

k h l fd l

Kig forbi vores hjemmeside og fi nd inspiration un-
der siden: menuer.

I øvrigt er vore Netværksassistenter, som vanligt, 
parate til at hjælpe – så har du et problem har vi 
måske en løsning.
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JANUAR 2023
07-01-2023  Strandjagtforeningen. 
Røsnæs Foreningen afholder den traditionsrige rævejagt hos lodsejerne på Røsnæs. 
 Tilmelding til Emil Kolling 29247869
12-01-2023 Strandjagtforeningen. 
-klubhuset Opstart af foreningens klubaftener. Hver torsdag kl.19 (minus uge 7)
 Mød op og se om ikke jagtforeningen er noget for dig. Også for ikke-jægere. 
 Der arrangeres fællesspisning et par gange.
 Sidste klubaften er torsdag 20 februar
14-01-2023 Strandjagtforeningen. Havjagt fra Nyby havn. Mødetid på havnen kl.0800 
 Mulighed for at deltage selvom man ikke har båd. 
 Omkostninger til brændstof deles. Evt. ekstra datoer annonceres via sms. 
 Tilmelding: Henrik K. Jensen. mob: 51358011
8. januar kl. 10 Naturrummet Nytårsvandring v. RUB 
Tirsdag d. 24 kl.18:30 Gule ærter og sangaften i forsamlingshuset.
 (Dørene åbnes kl. 18) 
Januar den 29. kl. 11.00 Røsnæs Kirke Sanggudstjeneste
 
Februar 2023
Torsdag d. 23 kl.19 Forsamlingshusets generalforsamling 
Februar den 2. kl. 17.30 Filmklub Stalden
Februar den 10.
kl. 14.00-16  Stalden Billedforedrag om præsternes studietur til Rom i 2002
Februar d. 19. kl. 15-16 Beatles i Kirken
 
Marts 2023
Marts den 12. kl. 9.30 Raklev Kirke Temagudstjeneste. ”Det onde”
Marts den 30. kl. 17.00 UP koret synger i Kirken
 
April 2023
18. april kl. 19-21  Forsamlingshuset - RUB Generalforsamling
Mandag d. 17 kl.19.30 Odsherred Teater i forsamlingshuset
 (Spisningen starter kl. 17. 30)
 
Maj 2023
Fredag d. 26 kl.19.30 JAZZ i forsamlingshuset (Dørene åbnes kl. 19)
Maj den 4. kl. 19.00 Store Bededagsgudstjeneste og varme hveder i Stalden
Maj den 18. kl. 9.30 Kristi himmelfart gudstjeneste og pilgrimsvandring Røsnæs

Aktivitetskalender 2023
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Friskolen på Røsnæs 
Skoleleder: Jonas Vad
kontor@frpr.dk
Tlf: 5956 0099

Lokalhistorisk arkiv
roesnaesarkiv@live.dk 
Sandåsvej 3
Tlf: 6110 4664

Nej til Motorvej på Røsnæs 
louise.paaschburg@gmail.com
v/ Louise Paaschbur
Tlf: 2255 5303

Røsnæs Brugs
Flemmingengtoft@gmail.com
v/ Flemming Larsen
Tlf: 5131 6456 

FDF Røsnæs  
Heidi Charlotte Hansen 
Heidicharlottehansen@gmail.com
Tlf: 2026 3334

Røsnæs Forsamlingshus
leneghenrichsen@gmail.com
v/ Lene Henrichsen 
Tlf: 2992 1049 

Røsnæs Havkajakklub 
Anne Rydal 
annerydahl@me.com
Tlf: 2651 7005

Røsnæs Menighedsråd
ybh@mail.tele.dk
v/ Yvonne Blyitgen 
Tlf: 2568 4344

Røsnæs S.G. & I. 
altr@novonordisk.com
v/ Allan Trampedach 
Tlf: 3079 9323

Røsnæs Sejlklub 
aasen3@post.tele.dk
v/ Keld Jensen 
Tlf: 2032 9311

Røsnæs Strandjagtforening
emilkollingandersen@hotmail.com
v/ Emil Kolling Andersen
Tlf: 2924 7869

Røsnæs Udvikling & Beboerforening
Kathrinedittmer@Yahoo.dk
v/ Kathrine Feilskov
Tlf: 2890 9496

Røsnæs vinterbaderforening 
roesnaesvinterbader4400@gmail.com
v/ Charlotte Hooge Børup 
Tlf: 2216 9456

RøsNetVærk
tlf. 4027 8254 
mail - roesnetvaerk@live.dk

Ulstrup Mølle
Johnomadsen@gmail.com
v/ John Madsen
Tlf: 2126 1477

Foreninger mv. på Røsnæs

På Brugsen
i Ulstrup

59 50 90 61

RØSNÆSNYT ER REDIGERET AF:
Økonomi // Niels Herløv, nhs28.dk@privat.dk, 20490493

Uddeling // Mogens Frederiksen, muffi nger@os.dk, 4040 9887

Redaktør // Bo Simonsen 

Næste deadlines:
15. november 2022
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