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Koncert i Brinchhjemmet.
Det hele startede med en mail fra formanden med link til Frivillig
Fredag. Da jeg et par gange tidligere har deltaget og min kalender for
27. september var blank, var det oplagt at melde sig.
For de uindviede kan jeg oplyse at Frivillig Fredag - Danmarks Nationale Frivillighedsdag, er kulminationen på den nationale 'Frivillig
Uge 39'. I Roskilde afholdes et festarrangement, der skal ses som et
varmt skulderklap til de mange frivillige, som året rundt yder en indsats i de mange forskellige foreninger, som findes i Roskilde kommune. Blandt deltagerne er der frivillige lige fra Børns Voksenvenner,
via diverse idræts- og kulturelle-foreninger til Pensionistklubber.
Udover Finn P og Hanne var jeg den eneste deltager fra RFK, så efter
velkomstdrinken fik vi os bænket ved siden af et par folkedansere og
en gruppe spejderledere.
Efter en velkomsttale fra den nye borgmester og et musikalsk indslag,
uddelte Roskilde Kommune en række kultur- og idrætspriser til de
foreninger og eller personer, der via deres frivillige arbejde havde
gjort en særlig forskel. Herefter overtog Roskilde Festivallen podiet
og uddelte en stribe priser til en række foreninger for deres indsats i
løbet af det sidste år.
Efter halvanden time nåede vi endelig frem til buffeten – Det er lang
tid at side på tom mave med et enkelt eller to glas rødvin. Maden
smagte rigtig godt, og jeg er næsten sikker på, at det ikke udelukkende skyldtes, at jeg var blevet lidt brødflov. Efterfølgende var der sørget for god musikalsk underholdning og et inspirerende foredrag med
Thomas Mygind.
Aftenen sluttede traditionen tro med lodtrækning blandt deltagerne
om diverse præmier, og det var i den forbindelse, at Finn P, som rosinen i pølseenden, vandt en intimkoncert.
Finn P valgte at bruge præmien til at gælde de øvrige klubmedlemmer og inviterede derfor til koncert med Select Captain/Kristian
Gaarskjær i klubben. Jeg må indrømme, at jeg ikke anede, hvem
kunstneren var, før jeg havde benyttede det link, som Finn P ganske
forudseende havde sendt med invitationen.
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Jeg håber, at de andre små 20 koncertgæster havde en lige så intens og god oplevelse som undertegnede. En del var det univers,
som Kristian via musikken og de tilhørende tekster, tog os med ind
i. Den anden del var den åbenhed og ærlighed, han svarede med på
publikums spørgsmål mellem de enkelte numre. Det må kræve
mere end en lille smule mod at sætte sig på en stol, med sin guitar,
foran 20 vildtfremmede personer, og så bare være sig selv helt
åben og uden filter.
Skulle man have fået lyst til at høre et enkelt nummer eller to, vil
jeg anbefale, at man på Youtube søger på Select Captain eller besøger hjemmesiden http://selectcaptain.com/, hvor der blandt andet
er en koncert liste.
Karl
Årets sommertur går til Enø-hytten ved Karrebækminde den
12.-14 juni
– Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Området er kendt af mange, da vi tidligere har roet i Karrebæk
Fjord, rundt om Gavnø slot og ind i Karrebækminde kanalen. Det
er super fint område til for kajakroning, og næsten lige så pænt
som Roskilde Fjord.
Hytten kan rumme 20 overnattende gæster og 50 spisende gæster,
så der er plads til alle. Man kan også medbringe telt og sove i det.
Afstanden er overkommelig, det tager kun 1 time og et kvarter at
køre derned.
Opslag om tilmelding kommer senere i klubben.
Vi ses på Enø!
John Topp
Ps. I kan læse mere om stedet på https://www.dui.dk/km/
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Nekrolog
Vi har desværre mistet Marlis Jensen vort mangeårige medlem.
Marlis var et livsstykke, altid i godt humør med et hjerteligt grin.
Hun var meget engageret, når der skulle festes og sættes noget i
gang, så som klubfester, klubture, støt brysterne-løbet, Luciaroning, grillaftener o.s.v. Vi morer os stadig over en Sverigestur,
hvor Marlis og Karl roede måneskinstur, og vi kunne høre deres
snak og latter ude fra søen.
Marlis og Finn var flittige deltagere på bl.a. Weser-, Esrum Sø- og
Spreewald turene, på sidstnævnte tur overrumplede en ”kæmpe
stamme” desværre Marlis, og hun røg i vandet. Da vi ledte efter
stammen, fandt vi kun en mindre gren. Men vi morede os alle
godt.
Marlis elskede lyserød. Den gik igen på hendes kajak og tøj, så
støt brysterne løbet med denne farve var lige noget for hende,
hvor man kunne klæde sig ud med lyserøde skørter og paryk.
Marlis kæmpede længe med støtte fra Finn og familien kampen
mod leukæmi. Det var en ufattelig hård tid. Hun sov ind i deres
hjem d. 3. november.
Vi sender en tanke til Finn og familien.
Finn P/ Formand
————————
Som det fremgår af billederne i dette nummer var Marlis imødekommende, glad og smilene. Derfor blev redaktøren lidt forundret
da han stødte på billedet af den lidt bekymrede Marlis, nederst til
højre på side 5. Den simple forklaring er at hun med et græsstrå er
ved at redde et uheldigt insekt fra at drukne i rødvinen.
Ps. Måneskinsturen opstod som en udfordring over et glas rødvin i
en sen nattetime og af en eller anden grund var der ikke andre der
var friske på en lille rotur i mørket på den spejlblanke skovsø.
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Navn
Aksel Hadberg
Hanne Rasmusen
Finn Pedersen
Victoria Hald Pedersen
John Topp
Bjørn Johansen
Leif Hald Pedersen
Dorthe Berg Nielsen
Mads Jakobsen
Tom Søndergaard
Frank Andreasen
Susanne Andreasen
Henrik Østergaard
Louise Kromann Eriksen
Kari Boe Gad
Claus Hedegaard Sørensen
Ina Thomsen
Søren Olsen
Klaus Rasmussen
Morten Østergaard
Peter Gad
Martin Lorenzen
Henrik Leisner
Julie Freja Jejlskov Jeppsen
Henning Skovhøj
Lisbeth Nielsen
Christian Meyer
Johannes Hvilsom Larsen
Poul Rosenkilde Kristensen
Tina Dilling
Nanett Aarby
Antony Grange
Sus Gruner

Km
1706
1058
1029
860
832
800
628
358
353
307
303
242
235
232
231
227
208
207
199
193
190
189
172
139
138
133
131
128
127
113
112
111
108
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Navn
Mette Brynnum
Astrid Brynnum
Bendt Iversen
Eva Gjessing
Susanne Grange

Km
104
101
100
100
100

Der udover har de 37 roere der har roet under 100 km, samlet har roet
1266 km, det betyder at klubben i 2019 sæsonen samlet roede i alt:

13.770 KM
Det er små 300 km under resultatet på 16.743 km fra sidste år og dermed bundrekord siden 2006, hvor jeg overtog ansvaret for statistikken. Men 75 aktive roerer ligger vi på niveau med sidste år så meget
antallet det er galt med men mere hvor mange kilometer de tilbagelægger på vandet.
Lad os håbe på at vejeret er med os i den nye sæson så det bliver mere tillokkende at ro en lille tur på fjorden.
I år er det igen Aksel og Hanne R der skal ønskes tillykke med henholdsvis 1.716 og 1.058 km.
Vil du blive en bedre kajakroer? Så tilmeld dig vores IPP3 kursus
den 6.-7. juni i RFK
På kurset lærer du mange ting, ro-teknik og hvordan du kan forbedre
dig, turplanlægning og
-ledelse, herunder sømærker, vind og vejr, beklædning og ikke mindst
sikkerhed. Kurset er forberedelse til IPP3 prøven som afholdes særskilt. Jeg deltog selv på kurset sidste år, og jeg lærte meget. Det er
noget andet at blive udfordret lidt end blot at tage endnu en tur i Kattinge Vig. Der er et begrænset antal pladser, så vent ikke for længe
med din tilmelding. Tilmelding sker via opslag i klubben, og når du så
er i klubben, kunne du samtidigt lige og en tur.
John Topp

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

Husk Klubroning søndage kl 10:00.

03 marts kl 19:00 Generalforsamling i RFK. Dagsordnen fremgår af den vedlagte indkaldelse.
29 marts Standerhejsning. Redaktøren kender ikke de nærmere
detaljer, så hold øje med opslag og mail.
25 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.
6.-7. juni.: IPP3 kursus se nærmere inde i bladet
12-14. juni. Sommertur til Enø hytten, se mere inde i bladet.
PS: Husk at Klubben også har et træningslokale - vi ses i klubben

