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Café SMIL
RÆM er medstifter af Café SMIL – et spisested i to beboerhuse hver onsdag og torsdag.
Her sørger ca. 50 frivillige for dejlig varm og hjemmelavet mad til 50 personer begge dage.
Ca. halvdelen af både de spisende og de frivillige er fra RÆM.
Et måltid med to retter og kaffe koster 35 kr. - en pris der kun er mulig fordi personalet er
frivillige og maden kommer primært fra FødevareBanken - og beboerhusene i Ringparken
og Trekroner stilles til rådighed af afdelingsbestyrelserne.
Lige nu mangler vi kogekoner/mænd til Trekroner en onsdag hver måned – enkeltpersoner
eller par, også gerne venner og veninder. Hvis du vil vide mere så kontakt formanden
Hans. Chr. Eisen på tlf. 61 26 36 13 eller mail: hc@eisen.dk

Julemarked
Julemarkedet på Stændertorvet åbner den 30 november og slutter lille juleaften. De første
uger er det kun åbent fredag, lørdag og søndag, men fra den 17. december alle dage.
Igen i år har mange fra ledergruppen i styrketræning en tjans på julemarkedet med
oprydning og tilsyn. I samarbejde med VisitRoskilde er der tilrettelagt 40 vagter fordelt hen
over de 16 dage markedet er åbent.

Bedre luft i spinning på Kildegården
I længere tid har der i spinninglokalet på Kildegården været problemer med indeklimaet.
Både ledere og deltagere har oplevet meget dårlig luft og for høj varme i lokalet. Den 12.
november mødtes medarbejdere fra Kultur- og Idræt og fra Økonomi og Ejendomme med
repræsentanter fra spinning og cirkelspin og fra RÆM’s bestyrelse.
Problemerne blev endevendt og bl.a. blev det besluttet at stille på føleren, der regulerer
rumtemperaturen. Dette har allerede betydet mærkbart bedre indeklima.

Nye bluser
Der er for nylig bestilt ekstra bluser hjem til lageret. Bluserne fås nu også i sort – ud over
grå, pink, lys blå og mørkeblå. Bestillingsseddel kan hentes på Kildegården eller på vores
hjemmeside, under Nyheder. Bluserne koster 175 kr. – og betaling kan kun ske ved
kontant betaling eller via MobilePay. Se oplysningerne på bestillingsblanketten.

Hjertestarterkurser
I november måned er afholdt 2 grundkurser i livreddende førstehjælp og et genopfriskningskursus. Alle kurserne var fuldt besat og deltagerne har efterfølgende udtrykt stor
tilfredshed med kursernes høje faglighed og en suveræn instruktør.

Roskilde Højskoleforening
RÆM har indledt et samarbejde med Roskilde Højskoleforening, der har et tilhørsforhold til
Roskilde Festival Højskole og får base i den nye bygning på Musicon, der snart står
færdig.
De nærmere vilkår for medlemskab og samarbejdet er ikke forhandlet på plads endnu.
RÆM’s kontaktperson til højskoleforeningen er Tove Buch Nielsen.

Medlemstal
Pr. 12. november var medlemstallet steget til 2786 – 1668 kvinder og 1118 mænd hhv. 59,9% og 40,1%.

Sociale arrangementer
Humørprisen fra Roskilde Handel, som RÆM har modtaget i en del år, er nu ophørt.
Prisen var et godt tilskud til sociale sammenkomster på holdene.
Bestyrelsen har et stort ønske om at understøtte det sociale liv på holdene og lancerer
derfor fra 2019 en ny tilskudsordning.
Til sæsonafslutninger – april for vinteraktiviteterne, august for sommeraktiviteterne – kan
lederne anmode om et tilskud på 10 kr. pr. medlem, der deltager aktivt i holdets sammenkomst ved sæsonafslutningen.

Diverse vedr. Kildegården
P-forholdene
Husk kun at parkere i de afmærkede båse – ellers kan det koste bøder.
Grusarealerne ved siden af båsene ved Idrættens Hus bliver beplantet med træer.
Der er kamp om P-pladserne og ofte leder man forgæves. Det er et stort problem for
mange af vores medlemmer, der er dårligt gående. RÆM lægger nu pres på myndighederne for at få genåbnet gruspladsen mod Møllehusvej.
Vejarbejde på Helligkorsvej
Det igangværende vejarbejde på den stærkt befærdede vej vil skabe bedre og sikrere
forhold for de mange, der skal til og fra Kildegården. Der etableres bl.a. en krydsningshelle
midt på vejen tæt på de to stoppesteder – så kan man krydse vejen ad to omgange.

75 år - fødselsdagsfest
Alle Roskilde-borgere, der i 2018 fylder 75 år, var den 1. november inviteret til fødselsdagsfest i Byens Hus med indslag ved Jytte Abildstrøm og kaffe og lagkage. Dagen blev
lidt kaotisk - der kom mange flere end lokalerne kunne rumme.
Kommunen har derfor besluttet at gentage arrangementet i bedre rammer. Det afholdes
den 4. december på Roskilde Rådhus kl. 15-17. Alle der i år fylder 75 år har igen fået
denne invitation.

Workshop i og for naturen
Workshoppen blev afholdt den 28. oktober i Boserup Naturcenter. Det var et meget
vellykket møde. Man forventede ca. 25 deltagere – der kom 51. Masser af gode idéer kom
på bordet. Bl.a. bedre cykelstier og gangstier, flere bænke og toiletter. Man sagde god for
”dasser” i naturen og badeanstalt i Lynghøjsøen. Der blev klart lyttet til forslagene og det
forventes, at der også på kort sigt kan opleves mærkbare forbedringer.

Med venlig hilsen
RÆM`s bestyrelse.
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