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Glöggaften
Mandag den 3. december var der glöggaften i klubben, hvor der selvfølgelig blev disket op med æbleskiver, brunkager og pebernødder til
glöggen.
Underholdningen var lagt i hænderne på et af de nye klubmedlemmer
Knud Erik Klint, som havde valgt at underholde med skabelsesberetningen. Inden fantasien løber af med læseren, der kunne forledes til at
tro at glöggaftenen udviklede sig til et religiøst vækkelsesmøde, iler
jeg med at nævne, at Knud Erik ikke er teolog, men geolog. Det var
således ikke den kendte beretning om de 7 dage, der ender med Adam
og Eva, som senere bliver forvist fra paradis; men den skabelsesberetning Erik fortalte om tog 25 tusinde år og ender med det lille Paradis,
vi kender som Roskilde Fjord.
Skabelsen af Roskilde Fjord startede under den sidste istid, med at
isen kom masende fra nordøst oppe fra den Skandinaviske halvø. Isen
havde en masse materiale med sig, og efterhånden som den smeltede
og trak sig tilbage, blev der efterladt store mængder grus og sand syd
og øst for Roskilde. Hvis man vil have en idé om, hvor meget grus og
sand der blev efterladt i dette område der kaldes Hedeland Formation,
skal man bare tænke på, hvor mange og store grusgrave der ligger
omkring Roskilde. Udeover at forsyne os med grus og sand spiller
Hedeland Formationen også en stor rolle i forbindelse med navnet
Roskilde, idet der historisk har været 22 kilder i og omkring byen. I
dag er der kun 8 aktive kilder tilbage; men det skyldes, at Hedeland
Formationen leverer 1/3 af det drikkevand, der bruges i København.
Den næste del af skabelsen skete med et nyt fremstød fra sydøst, hvor
isen kom over fra det Baltiske område. I denne ombæring blev det
meste af landskabet omkring Roskilde pakket ind i et lag moræneler,
og i grove træk blev vores dejlige fjord skabt, efterhånden som isen
smeltede. Hvis man færdes vest for Roskilde langs Konnerup Å, kan
man med lidt fantasi sagtens forstille sig, hvordan de store vandmængder fra den smeltende is har hulet landskabet ud og skabt den
dal Konnerup å løber nede i. Det kræver noget mere fantasi at fore-
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stille sig de enorme vandmængder, der skulle til for at udgrave selve fjorden.
Knud Erik kom med en ganske spøjs forklaring på, hvorfor der ligger et langt stenrev foran Gershøj. Selv har jeg kun været lettere
irriteret over, at revet kun kan passeres syd for Gershøj eller helt
oppe ved Selsø og ikke tænkt nærmere over årsagen til denne besværlige placering af revet. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi
forestillet mig, at forklaringen på Kattinge-Selsø åsen er, at smeltevandet på et tidspunkt løb i en stor tunnel under isen nede fra
Kattinge og op til Selsø. I starten var det kun de store sten der
blev efterladt, men efterhånden som strømmen blev svagere kunne
grus og siden sand også bundfælde sig. Udover selve revet omfatter Kattinge-Selsø åsen, også den landtange der starter nede ved
Kattinge og adskiller Kattingevig fra Lejrevig. Tænk at vi kan takke en smeltevandstunnel under isen for vores favorit turer ovre i
Kattingevig.
Af langt yngre dato er Ringø og Elleore, der først er skabt længe
efter den sidste istid, som hævede strandvolde ved, at strøm og
bølger har flyttet rundt på sandet. At processen stadig pågår, kan
man blandt andet se på, at Vipstjerten, på Elleores østlige ende,
nogle år peger mod nordøst, mens den andre år peger mod sydøst.
Den foreløbig seneste del af skabelsesberetningen handler om en
vred dame, ved navn Bodil, der som bekendt aflagde besøg i Roskilde torsdag den 5. december 2013. Hun truede med at oversvømme kajakskuret og Vikingeskibsmuset, men heldigvis lykkedes det
hende at løbe med sejlklubbens flydebro. Derudover spiste hun
selvfølgelig lystig af diverse strande og klinter, hvilket især var tydelig ved Bolund.
Hvis der nu skulle side en enkelt eller to læser, der undrer sig over,
hvorfor Roskilde Ford ligger, hvor den nu lige ligger, er forklaringen jordskælv. Ja kære læser, du læste rigtig, der løber en forkastningszone ned langs fjordens østlige side. Det seneste større jordskælv i denne forkastning, fandt sted den 28. januar 1869 med et
epicenter omkring Jyllinge og havde en anslået styrke mellem 4 og
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5 på Richter-skalaen. Dette var langt fra første gang området blev
ramt, for som roskildeborgeren Oluf Michelsen beretter i et håndskrift, "1541 sancti Jacobi apostili afthen wor et stort og forschræckeligt jordskell".
Hvis en enkel eller to læsere stadig hænger på og har lyst til at lære
mere om landskabet omkring Roskildefjord, kan det anbefales at
google på ”geologi skjoldungelandet” og downloade en af de to pdf
filer der dukker op.
Red
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Navn
Aksel Hadberg
Finn Pedersen
Hanne Rasmusen
Bjørn Johansen
Victoria Hald Pedersen
Poul Rosenkilde Kristensen
Leif Hald Pedersen
John Topp
Henrik Østergaard
Martin Lorenzen
Dorthe Berg Nielsen
Mads Jakobsen
Morten Østergaard
Frank Andreasen
Louise Kromann Eriksen
Palle Martinussen
Christian Meyer
Susanne Andreasen
Helle Ernst
Kari Boe Gad
Peter Gad
Niels Michael Petersen
Eva Gjessing
Kevin Van den Bergh
Yvonne Van den Bergh
Henrik Leisner
Hanne Hald
Grethe Hansen
Karl Vejrup
Finn Roer Jensen
Rene Olsen
Ina Thomsen
Nina Tuxen
Asger Max Andersen
Helge Max Andersen
Henning Skovhøj

Km
1558
1160
1038
1000
708
619
553
540
525
503
500
471
470
326
314
301
272
259
240
219
200
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187
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169
167
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140
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129
124
124
123
123
121
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Navn
Tom Søndergaard
Martin Skræm
Tea Suomalainen
Anette Reimann
Andreas Liveng
Rune Skougaard
Carl Dilling Rasmussen
Henrik Kubel
Line Lipziger
Henrik Heede
Søren Olsen
Knud Erik Klint
Marlis Jensen
Vibeke Kubel
Berit Heede
Søren Kofod Rasmussen
Søren Kjersgaard Thagesen

km
120
119
117
114
112
112
110
110
110
105
105
104
103
102
101
100
100

Der udover er der 22 roere mere der samlet har roet 926 km, det betyder at klubben i 2018 sæsonen samlet roede i alt:

16.743 KM
Det er små 100 km under resultatet på 16.838 km fra sidste år. Men
vi nærmer os bundrekorden på 16.358 km fra 2015, og det årets resultat er det næst lavest siden 2006, hvor jeg overtog ansvaret for
statistikken. Men 75 aktive roerer er det ikke så meget antallet det er
galt med men mere hvor mange kilometer de til bagelægger på vandet.
Hvis vi skal have en chance for at tangerer rekorden på 24.080 km
fra 2008, er det nødvendigt at alle klubbens raske og rørige medlemmer fatter pagajen. Os der døjer med en diskusprolaps og andre små
skavanker må bare se at blive raske.
I år er det igen Aksel og Hanne R der skal ønskes tillykke med henholdsvis 1.558 og 1.038 km.
Mvh Karl
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Som det fremgår af forside billedet fra standerstrygningen havde
vinden taget et par bider af standeren. Nederst på side 5 kan i se
beviset for at standeren var hel ved standerhejsningen. Ved sammenlinning, ses at kvaliteten af standeren åbenbart er dalet siden
2008, det kan selvfølgelig også bare være fordi vejeret til standerstrygning, se midt på side 5, var bedre end.
Som i måske husker var der som det fremgår ovenfor en hel del
dage med solskin i 2018.
Red

Husk der er klubroning søndage kl 10:00. i vinter sæsonen

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde
Indlæg til medlemsbladet kan sendes til
ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen
Kasserer: Aksel Hadberg
Best.medl. Mads Jakobsen
Best.medl. Tom Søndergaard
Best.medl. Finn Roer Jensen

43717113
46367384
46780574
30386241
46564499

På RFK.’s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan
læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love,
kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv.
Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus
for nybegyndere. Webmaster er Finn R.

Redaktionen forbeholder sige ret til at
redigerer i indsendt materiale.
Underlødige og injurierende indlæg
kommer kun i bladet såfremt redaktøren
finder dem morsomme og relevante.
Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

12 marts kl 19:00 Generalforsamling i RFK. Dagsordnen fremgår af den vedlagte indkaldelse.
30 marts Standerhejsning med spisning. Redaktøren kender ikke
de nærmere detaljer, så hold øje med opslag og mail.
28 april kl d 13:00 – 17:00 Entringsøvelser i Maglegårdsbadet. De
første par timer er for begynder holdet. Senere på dagen er der
god mulighed for at de garvede medlemmer kan teste om de stadig kan lave en entring.
3-5 maj Weser Marathon vi kører der ned d 3 maj se opslag i
klubben med tilmelding.
25 maj Havnens dag
6-8 september Silkeborg tur vi bor på Silkeborg vandrehjem
Mulighed for at ro Tour de Gudenå.

