
 

 
KÆRE MEDLEM 

Du sidder her med Roskilde Oplevelseshavns første nyhedsbrev.  

Her får du lidt viden om året der gik, alle de nye ting som er 

sket i år og hvilke fantastiske projekter vi skal arbejde med i det 

kommende år.                                                                                           

Året 2020 har været et skelsættende år på mange måder, båder 

her i vores lille havn og i resten af verden. Som alle andre er vi 

blevet påvirket af Corona. Vi startede sæsonen med en 3 

måneders nedlukning i Tangloppen og for aktiviteter, som vi 

ellers havde brugt vinteren på at planlægge. Heldigvis nåede vi 

kort at have åbent hen over sensommeren og efteråret, til stor 

glæde for alle de mange glade gæster.  

 

Nye ansigter på havnen  

Vi har siden august haft den store glæde af at have Maria ansat 

som vores biolog i Roskilde Oplevelseshavn. Maria er uddannet 

marinbiolog og har et hjerte som banker for havet og 

formidling. Vi har haft stor glæde af Marias ekspertise og 

entusiasme hen over efteråret og vinteren, hvor hun har været 

med til at løfte en stor del af de daglige opgaver på havnen. Vi 

glæder os allerede til at drage nytte af Marias viden og 

kompetencer i den kommende sæson.  Emma der er 

dyrepasser, har siden juni troligt passet vores akvarier og 

hjulpet til som frivillig i Tangloppen. Vores tidligere 

naturformidler Cæcilie, har været hos os fra 2014, men 

forsvandt et års tid efter hun blev færdiguddannet. Nu er hun 

vendt dejligt tilbage. De 3 skønne kvinder, Emma, Maria og 

Cæcilie er gået ind i bestyrelsen, efter Helge, Lena og Lisa gik 

ud.  

Skal du med i bestyrelsen?                                                      

Roskilde oplevelseshavn har konstituerende generalforsamling i 

januar og vil gerne have en større bestyrelse. Hvis du vil være 

med i bestyrelsen og sætte retningen for hvordan fjorden skal 

formidles, kan du tilmelde dig på 

info@roskildeoplevelseshavn.dk  

 

 

 

Plastic Fantastic – Bare ikke i vores havn!     

 Vi har i denne sæson, i samarbejde med Roskilde Kommune 

haft fokus på microplastik i fjorden, skrald og skod på havnen 

og hvordan man som almindelig besøgende kan være med til 

at hjælpe vores allesammens smukke fjord med at blive en 

smule mindre forurenet. Kunstneren Maj D. hjalp os med at 

skabe opmærksomhed omkring problemet og bidrog til 

udstillingen med den flotte skraldesøstjerne Søs. Samme med 

institutioner har vi samlet skrald, lært om nedbrydning og 

bygget skraldekunst til udstillingen i vores oplevelseshus.  

 

Frivilligkorps                                                                       

Sammen med Bestyrelsen er Maria i gang med at engagere 

vores nye frivillige team, som vil stå for at udvikle formidling 

og udstilling hen over vinteren til den kommende sæson. Det 

er altid fedt, når nye ildsjæle vil være med og kommer med 

gode ideer til hvad der skal ske. Herfra, skal der lyde et 

kæmpe hjerteligt velkommen til jer alle!  Vi glæder os til at 

sætte alle sejl og få søsat jeres fantastiske ideer sammen med 

jer.  
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Guld og grønne skove                                                  

 Roskilde Kommune har givet os 22.000 kr til at styrke vores 

frivillige team og omsætte deres ideer til virkelighed. Pengene 

kommer blandt andet til at gå til trøjer og udstyr, men en del af 

pengene skal også gå til at sørge for at jeres ideer for havnen 

bliver til virkelighed. Derfor hvis du ønsker at være med til at 

være frivillig og bestemme hvad vi skal have af aktiviteter og 

fokuspunkter næste år, kan du allerede nu skrive til os på 

info@roskildeoplevelseshavn.dk 

Vores natur                                                                           

foreningen fik sidste år bevilget 50.000 kr i støtte fra 

Friluftrådet til at deltage med spændende og kreativ 

naturformidling i forbindelse projektet ”Vores natur”. Corona 

satte desværre en kæp i hjulet for alle, men heldigvis er det håb 

forude. Friluftsrådet har nemlig besluttet at forlænge projektet 

og vi kommer derfor til at bruge midlerne på at få flere 

danskere ud i naturen næste år. 

Hvad kommer der til at ske næste år? 

Ligesom resten af verden krydser vi både fingre og tæer for at 

en vaccine er lige på trapperne, så vi alle snart kan mødes igen. 

Hele 2020 har været præget af stor usikkerhed og selvom en 

kur mod corona heldigvis er lige på trapperne, så er fremtiden 

stadig uvis. Vi har derfor heller ikke en samlet plan for hvad 

vores fokus for 2021 vil være, men samarbejdet med vores 

gode venner i National Skjoldungernes Land, Roskilde og Lejre 

kommune fortsætter.  

Vi vil i 2021 fortsat have fokus på affaldsfri fjord, men i hvilket 

format kan vi indtil videre kun spå om. Vi kan dog sige at i kan 

forvente en ny udstilling, nye ansigter på havnen og 

forhåbentlig masser af aktiviteter og arrangementer som I kan 

deltage i. 

 

 

 

 

Næste nyhedsbrev får du i foråret, hvor vi regner med at være 

klar parat med mere om den kommende udstilling i 

Tangloppen og tilbud om aktiviteter og arrangementer til alle 

vores fantastiske medlemmer og brugere på havnen. Vi håber 

I alle er kommet helskindet igennem 2020 og håber at se jer 

nede på havnen igen næste år, forhåbentlig kan vi endda give 

jer en stor krammer til den tid! 

Masser af kærlige havnehilsner fra  

Roskilde Oplevelseshavn 
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