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Sommerhøjskole 2021                                                                   
Afholdes den 14.-18. juni 2021 

Laden, Bygaden 23, 4040 Jyllinge 
 

Velkommen til en festlig og spændende uge med  
masser af oplevelser og information. 

”Rundt om Roskilde Fjord – før og nu” 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sommerhøjskolen afholdes i samarbejde med Jyllinge Sogns Menighedsråd  
og LOF Kursuscenter Øst (tidl. LOF Roskilde-Greve) i Jyllinge. 
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                                         Program 

Mandag den 14. juni 2021 kl. 9:00: Velkomst  
Med kaffe og morgenbrød i Laden v/Kaj Bollmann, præst, og Jytte Skovgaard, LOF. 

Kl. 9.30 ”Morgensamling i Jyllinge Kirke” v/Kaj Bollmann 

Kl. 10:00 – 12:00 ”Jagt, fiskeri og landbrug langs fjorden” v/ Jørgen Kjær Larsen,  
Hans Aare og Knud Vest. 

Jagt, fiskeri og landbrug har været bærende for 
området omkring fjorden fra urgammel tid, og 
indtil for få år siden var fiskeriet stadig 
betydningsfuldt, ikke mindst i Jyllinge. Tre 
jyllingeboere, som vil være kendt af mange, 
fortæller om disse tre beskæftigelser og giver 
samtidig en kort introduktion til fjorden.  

De tre er: Hans Aare, Jørgen Kjær og Knud Vest. 

 

Knud Vest 

 

Jørgen Kjær Larsen 

 

 

 

                                                            

                                                          

                  Hans Aare 
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Kl. 12:00 – 13:00: Fælles frokost,  
incl. 1. øl eller vand. 
 
Kl. 13:00 – 15:00: ”Gode forbindelser” 
v/ Morten Højgaard, direktør ved 
ROMU i Roskilde. 

Vandet var i tidligere tider altid det, der 
samlede og skabte forbindelser, fordi 
man sejlede på det. Sådan har det også 
været med Roskilde fjord. Morten 
Thomsen Højsgaard, der er direktør for 
ROMU (Roskilde Museum) fortæller om 
fjorden som forbindelsesled på mange 
måder.                                                                                                             Morten Højgaard 

 

Tirsdag den 15. juni: Foredrag i Laden   

Kl. 9.30: ”Morgensamling i Jyllinge Kirke” v/Kaj 
Bollmann 
 
Kl. 10:00 – 12:00: ”Kirker og kirkeliv langs 
fjorden” v/Kaj Bollmann  

Der blev bygget kirker tidligt langs fjorden, og der 
ligger mange spændende kirker med både 
kalkmalerier og interessant historie. Og kirkelivet 
har også budt på spændende personer. Kaj 
Bollmann, sognepræst i Jyllinge, fører os en tur 
rundt i fjordens kirker og kirkeliv. 

                                                    

                                                                                                                               

  Kaj Bollmann 
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Kl. 12:00 – 13:00: Fælles frokost, incl. 1. øl eller vand. 
 
Kl. 13:00 – 15:00: ”Roskilde Fjords historie” v/Karsten Munkvad  

Roskilde Fjord. Et historisk og kulturelt tværsnit.  
 
Et foredrag af Karsten Munkvad, pensioneret 
lærer fra Margretheskolen i Gundsømagle. Han 
kom til området for 70 år siden og har været med 
fiskere på Fjorden. Desuden været Karsten 
Munkvad været aktiv omkring det nu nedlagte 
Fjordmuseum i Jyllinge og oprettede bl.a. 
skoletjenesten ved Museet. 
 
Foredraget handler om, hvordan isen har formet 
Fjorden med render, stenstrømninger, øer og 
holme. Hvordan de første mennesker indvandrede 
sydfra, efter isen trak sig tilbage. 
 
Vi skal høre om: 

• Jæger-stenalderen med østersbanker og 
køkkenmøddinger. 

• Bondestenalderen med lang- og 
runddysser, bronzealderen - og især yngre 
jernalder - med vikingetiden. 

• Fjordfiskeri fra ca. 1850, der er veldokumenteret frem til nutiden med 
fangstredskaber, metoder, joller og pramme.  

• Menneskers levevis ved fjorden  
• for 150 år siden. 
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Onsdag den 16. juni kl. 8.30:  
”Bustur Fjorden rundt” v/Karsten Munkvad 
Dagens program: 
 
Vi starter fra Jyllinge Kirkes parkeringsplads, kører mod 
nord og forlader Heden. Vi får fortællingen om 
Hedebodragter, de rige bønder m.m. 
 
Næste stop er Frederikssund. Vi hører om 
Frederikssunds skibsværft og kører derefter til 
Frederikssunds Museum (Færgegården), hvor vi  
oplever museet og drikker formiddagskaffe. 
 
Derpå går turen til Skuldelev Strand, hvor vi skal se 
fundstedet for Vikingeskibene i Peberrenden.  
 
Skuldelev Ås. 
(En ås er en aflang bakke, som er dannet af smeltevandsaflejringer i en tunnel under 
en gletsjer). Så kører vi til Østby, hvor Henrik Pontoppidan boede nogle år, og videre til 
Skibby. 
 
Vi rammer Gershøj, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi mod Roskilde - 
Skjoldungelandet - og hører historien om Ragnar Lodbrog. 
 
Turen går derefter mod Kattinge. Her skal vi se huset, hvor Sonja Ferlov Mancoba 
boede, og høre om hendes kunst. 
 
Vi kører derefter mod Boserup og kommer til Sct. Hans Hospital, hvor vi skal høre om 
hospitalets historie fra 1816. 
 
Vi drikker eftermiddagskaffe i Sankt Hans Have. 
 
Til slut går turen mod Risø og Bolund, og tilbage til Jyllinge 
 
Kl. 17:00: Ca. Hjemkomst til Jyllinge – parkeringspladsen - ved kirken.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Bakke_(geologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Smeltevandsaflejring
https://da.wikipedia.org/wiki/Gletsjer
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Færgegården, som i dag er Frederikssund Museum. 
Hvor vi oplever museet og drikker lidt formiddagskaffe og 
spiser et stk. wienerbrød. 

 

 

 

 

 

Den gamle bro Frederikssund. 

 
Skuldelev 
 

 

 

 

Gadekæret i Skuldelev. 

 

Stranden Skuldelev.                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Vikingebåd nr. 4. fundet i Skuldelev. 
Båd nr. 4. kan ses på Roskilde ”Vikingeskibsmuseet” 
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Østby 
Henrik Pontoppidan som 24. årig, sejlede fra Jyllinge til Østby, hvor 
han mødte sin kone Marie. I 1883 flyttede de til Østby. Henrik 
Pontoppidan kom til at bo under "byens laveste straatag", siger han 
selv. Altså i en hytte mellem hytterne. Huset findes ikke mere. Det er 
opslugt af en af 

Bavnehøjgaards udlænger. Henrik og Marie Pontoppidan boede 4 år i 
Østby, hvor han skrev flere bøger bl.a. ”Familieliv”. 

 
Frokost på Gershøj kro 
Kl. 12:00- 13:00: Gershøj kro hvor vi spiser frokost. 

 
 

 

 

 

 

Kattinge 

Kattinge by. 
Lille og Store Kattinge Sø. 
Landsbyen Kattinge ligger 
naturskønt og højt i et 
landskab, som er præget af 
bakker og smukke udsigter 
udover Store Kattinge Sø og 
Lille Kattinge Sø. De to 
Kattingesøer, som ligger 
umiddelbart syd for 
Kattinge Vig, var oprindeligt 
en del af Roskilde Fjord. 
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Sonja Ferlo 
Mancoba 
 

Sonja Ida Ferlov Mancoba (1911-1984) var en dansk-fransk billedhugger. 
Hendes arbejde indbefatter malerier, collager, tegninger og skulpturer. 
Hun indledte sit liv som kunstner i midten af 1930'erne og fremstillede værker frem til sin død i 1984. Ferlov var 
medstifter af den surrealistiske kunstnersammenslutning linjen og medlem af avantgardebevægelsen CoBrA. I 
1947 flytter familien til Danmark og bor de følgende år i et bondehus i landsbyen Kattinge ved Roskilde. 

 

Skjoldungelandet 
Nationalpark Skjoldungernes Land 
eller Skjoldungelandet er 
nationalpark ved Roskilde og Lejre. 

 

 

 

 
Regnar Lodbrog 
Var en dansk sagnkonge, omtalt 
som far til de Lodbrogsønner, 
som i slutningen af 800-tallet 
nævnes som de førende ved 
grundlæggelsen 
af danevældet i England. Den 
historiske kerne kan 
være vikingehøvdingen Ragnar.  

 

  

https://da.wikipedia.org/wiki/Sagnkonge
https://da.wikipedia.org/wiki/Danelagen
https://da.wikipedia.org/wiki/England
https://da.wikipedia.org/wiki/Viking
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Sct. Hans Have 
 

Kl. 15:00 – 16:00: Ca. kaffe og kage i Sct. Hans Have, ved Roskilde Fjord.  

 

Sct. Hans Have ligger på Psykiatrisk Center Sct. 
Hans’ område tæt på fjorden i Roskilde. Vi skal 
besøge den unikke grønne oase med de store 
gamle drivhuse, der fungerer som gartneri med 
salg af planter og krydderurter. Derudover består 
Sct. Hans Have af en værkstedsbygning med cafe 
og en lille butik. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 17:00: Ca. hjemkomst til Jyllinge Kirkes parkeringsplads.  
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Torsdag d. 17. juni ”Besøg Risø” 
Kl. 9:30: Samling på Risø parkeringsplads. Der  
vil blive arrangeret kørsel fra Laden i Jylling,  
hvis man har behov. 
 
Kl. 10:00 - 12:00: “Risø i fortid, nutid og fremtid 
- Teknik, kultur og natur”  
v/professor, Institut for Sundhedsteknologi 
Medicinske isotoper, GMP / Mikael Jensen. 

 

Mikael Jensens, Uddannelse: 
1970-1979: Master of Science fra Niels Bohr Institute 
(Københavns Universitet) i matematik og fysik.  
Som hovedfag i eksperimentel kernefysik 
Seniorforsker ved Risø National Laboratory. 
Ansvarlig for oprettelsen af et nyt statsfinansieret 
forskningsanlæg på Risø til udvikling af nye biomedicinske 
sporstoffer (Hevesy-laboratoriet) siden etableringen. 
Arbejder som seniorforsker samme sted under 
programleder Lars Martiny. 

Produktionschef for medicinsk isotopproduktion i Risø. 
Fælles forfatter til markedsføringstilladelse for FDG. 
Kvalificeret person til farmaceutisk produktion af Hevesy Lab. 
Marts 2013 for at præsentere professor i anvendt kernefysik ved DTU-NUTECH (tidligere 
Risø).  
Januar 2005-2015 også professor (adjungeret professor, Niels Bohr Institute, tidligere 
også KVL / KU-Life Science). 
Maj 2005 - nu: Medlem af forskellige IAEA-ekspertgrupper, CRP' er og 
uddannelsesmissioner. 
Medlem af International Advisory Board, WTTC ( et lille udpluk om Mikael Jensen) 
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Kl. 12:00 – 12:30: Kørsel til Laden i Jyllinge. 

Kl. 12:30 - 13:30: Fælles frokost, incl. 1. øl eller vand. 

Kl. 13:30 - 15:30: ”Kunstnere omkring Fjorden” v/ cand.scient., biolog Claus Helweg 
Ovesen 

Arbejder i “L. A. Rings venner” i Roskilde og 
tidligere, mangeårigt medlem af 
bestyrelsen i Roskilde Kunstforening. Har 
holdt foredrag i Folkeuniversitet i Roskilde 
og København og i flere oplysningsforbund, 
især om malere og de danske landskaber 
og egne, som har været deres motivkreds.                                                    

                                     Claus Helweg Ovesen 

 

L. A. Ring og H. A. Brendekilde er nok 
de to mest kendte billedkunstnere 
med virke ved Roskilde Fjord, men 
også tre generationer af familien 
Drews bør nævnes. Fjorden med 
dens fiskerliv, sejlads og smukke 
landskaber samt rige dyre- og 
planteliv har også været motiv for 

mange mere specialiserede og mindre kendte, men alligevel gode kunstnere. I 
foredraget tages udgangspunkt i kunstnere, med fjorden og dens nære omgivelser og 
menneskeliv som motivkreds, men der forsøges et lille udblik til nogen af 
samtidskunstens gode udøvere i Roskilde og omegn, der benytter fjorden som motiv. 
Maleri af L. A. Ring. 
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Fredag den 18. juni - sidste dag og afrunding.                 
Kl. 9:30: Morgensamling i Jyllinge Kirke v/Kaj Bollmann 

 
Kl. 10:00 - 12:00: 'Musik, sang og 
dans fra fjorden' v/Inge Schmeltz 
og Lars Panduro - en hyggelig og 
festlig formiddag.  

Det er Inge Schmeltz og Lars 
Panduro, der styrer løjerne. Mange 
kender Inge fra familieguds-
tjenesterne og ”Gud og Spagetti,” og 
det samme gælder Lars, der altid er 
villig til at give et nummer på sin 
harmonika. Inge Schmeltz og Lars 
Panduro er også flittige 
folkedansere, så måske bliver der 
lejlighed til en lille svingom. 

 
 
12:00 - 13:00: Fælles frokost incl. 1. øl eller vand. 
 
13:00 - 14:00: Efter frokost sammenkomst i præstegårdshaven ca. en time med 

evaluering, kaffe og lagkage.     

PS! Gå ikke glip af Tove og Jyttes  
lækre Sommerhøjskole-kage. 

 

Vi glæder os til at se jer  
alle igen til næste år 2022.  
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Pris og info vedr.  
Sommerhøjskolen 2021 
 
Pris pr. deltager almene 2.100 kr. 
Pris pr. pensionist i Roskilde, 1.870 kr. 
Incl. I prisen: Fælles morgenbord med kaffe og brød. Fælles frokost med 1. øl eller vand. 
Kaffe og kage i pausen om eftermiddagen, entré ved besøg, inklusive bus ved tur.  
Tur til Risø, hvor der vil blive arrangeret kørsel fra Laden til Risø og tilbage igen, hvis 
man har behov. 
 
Det er besluttet, at maden bestilles udefra, tilmeldte modtager en liste hvorfra der kan 
vælges smørrebrød eller sandwich. 

Inkluderer ikke: Drikkevarer på Gershøj Kro. 

Alle arrangementer og foredrag afholdes i henhold til gældende Corona-restriktioner 
vedr. coronapas, mundbind og nedlukning o.l.  

Senest tilmelding og betaling 24. maj 2021 

Tilmelding på LOFs hjemmeside*:  lof.dk/oest – kig under oplevelser eller skriv holdnr. 
40211501 i søgefeltet.  

*LOF Roskilde-Greve netop er indgået i en fusion med LOF i Køge og Ringsted er vores 
nye navn LOF Kursuscenter Øst. Derfor hedder vores nye hjemmeside lof.dk/oest  

LOF Kursuscenter Øst (tidl. LOF Roskilde-Greve), Kildegården 5b. 3. sal, 4000 Roskilde,  
tlf.: 20 28 53 43, mail: oest-kontor@lof.dk 

 
Sommerhøjskolen afholdes i samarbejde med Jyllinge Sogns Menighedsråd  

og LOF Kursuscenter Øst (tidl. LOF Roskilde-Greve) i Laden i Jyllinge. 

mailto:oest-kontor@lof.dk

	Sonja Ferlo Mancoba
	Regnar Lodbrog

