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Formandens hjørne 

 
Sig nærmer den søde juletid – og jeg vil gerne hermed ønske alle medlemmer af Faaborg 

Roklub en rigtig glædelig jul og et godt ro-nytår. 

 

På vintersæsonens første arbejdsdag fik vi ryddet loftet over ergometerrummet. Det er jo 

planen at der skal være højt til loftet i rummet og vaskevenligt gulv, således at de konditions-

hungrende ergometerroere får de optimale vilkår. Men inden vi når så langt må vi forberede os 

på, at ergometerroningen skal foregå i omklædningsrummene i en overgangsperiode. Mellem 

jul og nytår regner vi med at flytte romaskinerne. 

 

Vi har fået ny telefon, men beholder vores gamle nummer. Men medlemmerne skal være 

opmærksomme på, at den nye telefon er en IP-telefon. Det betyder, at hvis man ringer til 

alarmcentralen, så kan alarmcentralen ikke se hvorfra man ringer, og derfor skal man huske at 

oplyse, hvor man ringer fra, hvis det værst tænkelige uheld skulle forekomme.  

Med IP-telefonen har vi også fået trådløst internet i klubben. Kodeordet til opkobling på det 

trådløse netværk kommer ud med forårsopkrævningen samtidigt med den nye kode til 

hoveddøren. 

 

Endnu en gang vil jeg takke for 2010 og håber at vi får nogle fornøjelige timer i vinterens løb 

– enten med sandpapir eller til sammenkomst nytårsaften, til nytårskur, eller til herreaften eller 

pigeaften. 

 

Gert Flensberg. 

 

          Nytårskur 
 

Søndag den 2. januar 2011 kl. 16.00.  

for Roklubbens og Støtteforeningens medlemmer. 

Tag også gerne gæster med. Ingen tilmelding. 

 

Kom og vær med til Roklubbens indtræden i 2011 på hyggelig og festlig vis. 

 

Der bydes på champagne og kransekage. 

Pris kr. 30,00 pr. deltager. 

 

Faaborg Roklubs Støtteforening. 

 
 

 



 

 

Nytårsfest i roklubben 
 

Fortsat fra novembernummeret af Årebladet: 

 
Det uofficielle mad/festhold har besluttet, at vi i år igen får Lars til at stege oksemørbrad i 

Weber-grillen. Han har – næsten uden pres – accepteret dette. 

 

Altså står deltagerne selv for maden, som vi før har gjort og med stor succes, syntes vi. 

Når vi nærmer os tiden for indkøb og har lidt styr på, hvor mange vi bliver, sender vi en 

forespørgsel rundt og hører, hvad man vil deltage med. Det kan f.eks. være borddækning, 

indkøb/bagning af kransekage, levering af forret, salater og lignende. (Indkøb refunderes 

og indregnes i den samlede udgift til festen).  

 

Hvis du/I allerede nu har et ønske om, hvad I kunne tænke Jer at deltage med, hører vi 

gerne fra Jer i rimelig tid. 

 

Vi forventer en deltagerpris på ca. kr. 250,00 incl. velkomstdrink, 3-retters menu, kaffe, 

champagne og kransekage. 

 

Hvis du selv har en særlig udsøgt vin, du ønsker at indtage denne aften, er du naturligvis 

ikke tvunget til at købe drikkevarer i klubben, men du har muligheden. 

 

Som tidligere annonceret sker tilmelding på opslag i klubben eller til Henny på tlf. 

25138288 eller mail hebby@stofanet.dk - Allersenest den 27.12.2010. 

 

 

Redaktion:  

Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 

Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com 
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IGEN EN FANTASTISK TUR 

 
Søndag den 7. november 2010 havde Tur- og Motionsudvalget arrangeret gåtur LYØ rundt. 
 
Det blev et kæmpe tilløbsstykke, idet der var 6 personer mødt op: Tove, Annie, Bente, Dorthe, Henny 
og Ebbe. De, der havde valgt turen fra, gik glip af en super-super tur i det dejligste solskin og klar 
himmel. 
 
Vi mødtes ved færgen. Det var lidt for koldt at stå ude på færgen, så vi gik i salonen under dæk og 
havde nær ikke fundet op og ud af færgen igen. Men det lykkedes, og med præstens velsignelse gik vi i 
land på Lyø. 
 
Bente havde indhentet kort over stisystemer på Lyø, så vi drog trygt mod øst med solen i ansigtet. Det 
var skønt at gå med ansigtet i solen, og udsigten over vandet fejlede bestemt heller ikke noget.  
 
Det havde hidtil været dårligt vejr, så vi havde alle udstyret os med masser af regntæt tøj og svedte 
bravt allerede ved første stop. Mange steder på stiforløbet var der i øvrigt opsat bænke og borde, så 
det var mægtig fint at holde pauser. 
 
Forsyninger havde vi som sædvanlig nok af, så forbrændingen var i top. 
 
Ved frokosttid var vi ankommet til kirken, som vi besigtigede som det kulturelle indslag. Den er rigtig 
hyggelig, og kirkegården er som bekendt meget speciel med østvendte sten. 
 
Vi besluttede at spise ved vandet, og gik ud til sydkysten igen, hvor vi sad næsten med fødderne i 
vand, solen i ansigtet og i læ for vinden og indtog vores madpakker. DET KUNNE IKKE BLIVE BEDRE. 
 
Videre rundt langs kysten – vi måtte dog op fra stranden og gå langs klinterne, da der blev for stenet 
ved kysten. 
 
Vi drak eftermiddagskaffe ved rokkestenen og var derefter ved fugletårnet på den vestlige 
lavtliggende del af øen, hvorefter vi næsten var ved vejs ende. 
 
Vi ankom ved færgelejet ca. 1 time før hjemkomst. Solen hang lavt, og vi kunne mærke, at det ville 
blive køligt til sidst. De sidste solstråler fik vi dog i venteskuret ved færgen. 
 
Vi var lidt trætte i fødderne til sidst, og snakken gik ikke så højt på vejen hjem. 
 
Vi var alle enige om, at det havde været en dejlig, dejlig dag. 
 
Det kan stærkt anbefales at deltage i klubbens gåture. 
 
Referent: Henny 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herre-aften 
Fredag den 28. januar 2011 – kl. 18.30 

Menu .:hvad der bydes 

 

Tilmelding til  Gert 41601142  

eller på listen i klubben 

Hans Henrik, Niels Fritsdal, Palle Jørgensen og Gert. 

 
------------------------------------- 

 

 

Dame-aften 
….. og til damerne - Sæt X i kalenderen fredag den 4. Februar 2011  

og gå ikke glip af én af årets store begivenheder i Roklubben.  

Mere herom i næste blad.  

Roklubbens hjemmeside 

 

Følg med på www.faaborg-roklub.dk og se de seneste nyheder, ro-statistik og meget 

andet. 

 

Roklubbens bestyrelse 2010 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  
Jan Madsen, næstformand, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  
Lars Barnebjerg, tlf. 40 58 49 34, lars@barnebjerg.dk  

Lone Hansen, kasserer. tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk  
Bodil Madsen, instruktion, tlf. 29 80 82 24, bodilmadsen@hotmail.com  
Søren Skytte Jørgensen, ro- og materialechef, tlf. 40 27 37 47, s.skytte.jorgensen@stofanet.dk  
Jane Snedevind, sekretær, tlf. 22 53 52 88, jane.s@spaantec.dk 
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Gåture 
 
 

Nytårsgåtur søndag den 2. januar 2011.  
 

Vi mødes i Roklubben kl. 13 og går en tur i Faaborg 
og omegn.  

Vi er tilbage i Roklubben til Nytårskur kl. 16.00.  
  
 

  
Søndag d. 6. februar 2011.  

 
Vi mødes i Roklubben kl. 10.00 og turen går op i 
Svanninge Bakker og op til det højeste  punkt  

Lerbjerg på 126 m, hvorfra man i klart vejr kan se til 
Tåsinge og Helnæs.  

Husk madpakke, noget varmt at drikke og hvad der 
er behov for.  
Vi er tilbage midt på eftermiddagen 

 
Hilsen 

Motions- og Turudvalget 
 
 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

December 2010 

Fr. 31.  18.00 Nytårsaften i Roklubben 

Januar 2011 

Sø. 2.  13.00 Nytårsgåtur fra Roklubben 

Sø. 2.  16.00 Nytårskur 

Lør. 8.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 15.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 22.  9.00 Arbejdsdag 

Fr. 28.  18.30 Herreaften 

Februar 2011 

Fr. 4.  18.30 Dameaften  

Lør. 5.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 19.  9.00 Arbejdsdag  

Lør. 26.  9.00 Arbejdsdag 

Marts 2011  

Lør. 5.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 6. 10.00 Generalforsamling 

Lør. 12.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 19. 9.00 Arbejdsdag 

Sø. 27.   Standerhejsning  

 



 

 

 

 

 

.  

 
Julemaddag i Den gamle Roklub 

 
Så blev det atter julemaddag i ”Den gamle Roklub”. Det blev  tid til årets hyggeligste 

”spisesammenaften”. Som altid mødte  julefeststemte mennesker  op for at nyde det dybt 

professionelle madholds frembringelser .  At tænke sig, at man i året 2010 for  50 kr. kan 

spise sig mæt i alskens julelækkerier.  

 

Traditionen tro var der  flæskesteg med usædvanlig sprød svær  –  godt for os med 

skrøbelige tænder  –  og selvfølgelig også for andre, medisterpølse, brune kartofler, rødkål 

og dejlig brun sovs.  Den rå rødkålssalat var et superlækkert moderne pift,  som vi var 

mange, der nød flere portioner af.  

 

Ingen julemiddag uden ris a’ la mande.  Og  i år var den, som nogle bemærkede, bedre end 

den, Jørgen plejede at komme med.  MEN …. det var som det plejede. Ris a’ la mande fra 

Danish Crown, så der tog man fejl!  Den smagte som sædvanlig ualmindeligt  godt, så vi var 

et par stykker, der lagde grunden til den første julemavepine.  

 

Efter at mandelgaven var udleveret, skulle vi til aftenens  clou : Bankospillet!  

 

Så kom spillefuglene frem . Jeg skal da love for, at man gik op i det med liv og sjæl . Vi var 

et par stykker, der var heldige at vinde mere end én gang. Det glæde vi os selvfølgelig  over.   

Men det skulle vi ikke have lov  til !!!  Vores ellers udmærkede ”Banko-Erik” syntes det var 

synd for de andre , så han OPFANDT nogle helt nye regler - Man måtte ikke spille med på 

den næste plade, hvis man allerede havde vundet!!  Har man hørt mage? Er det mon særlige 

regler fra Sønderjylland? Hvis der findes en ombudsmand for banko–spil, tror jeg, vi burde 

klage.  I det mindste burde vi overveje at få ham diskvalificeret for urent trav.  

 

Jeg har ellers ingen grund til at klage. Jeg vandt både noget for hjernen: Jane Aamund ”De 

grønne Skove”, noget for øjet : lys og servietter,  og noget for ganen: Anden.  

 

Det var en dejlig aften med højt humør og hyggeligt selskab , selv ikke den ”uproffe” 

bankovært kunne ødelægge stemningen.  

 

Glædelig jul til alle – også dig, kære Erik .  Du ved nok – at den man elsker, tugter man! 

 

Kærlig hilsen Tove 162 

   

  

  

 

RReeddaakkttiioonneenn  øønnsskkeerr  llææsseerrnnee    

eenn  ggoodd  jjuull  oogg  eett  ggooddtt  nnyyttåårr    ––  

NNææssttee  ÅÅrreebbllaadd  uuddkkoommmmeerr  ccaa..  

1100..  jjaannuuaarr  22001111                                                            
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