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Formandens hjørne 
 

Som man kan læse andet sted i dette nummer døde Poul Andersen den 14. april. Poul blev 

meldt ind i Faaborg Roklub i 1958. Han var en af de meget aktive, da vores klubhus blev 

bygget i starten af 60`erne, og igennem alle årene har han på sin rolige og beskedne facon 

taget del i mange arbejdsopgaver til gavn for klubben. Mine tanker går til hans familie. Ære 
være hans minde. 

Rosæsonen er kommet godt fra start, og det er mit indtryk, at mange medlemmer har fået 

deres første tur, og en del allerede har roet ikke så få kilometre. Instruktionen kører efter 
planen og der skal lyde et velkommen til de nye medlemmer.  

Vi har måttet skifte hjulene på sæderne i vores nyeste båd Østenvind. Problemet er, at de ikke 

kan holde, hvis der er sand eller andet i skinnerne. Derfor er det vigtigt at man lige tørrer 
skinnerne efter med en våd klud i forbindelse med klargøring af bådene efter hver tur.   

Gulvbelægningen i ergometerrummet bliver lagt her i den anden uge i maj. Vi kan så få 

romaskinerne ud af omklædningsrummene og tage det nyrenoverede ergometerrum i brug. 

Endnu en gang har vi fået løst en opgave ved hjælp af medlemmernes frivillige arbejdskraft - 
en stor tak til dem, som har taget det store slæb. 

Vi har lavet en aftale med Faaborg Havsvømmer Klub, at de mod en mindre betaling kan bruge 

vores omklædningsrum og bad søndag formiddag. Klubben forventer på sigt at få egne 
klublokaler i forbindelse med etableringen af Faaborg Havnebad.  

Gert Flensberg 

 

 

 

Roning for alle 

Vi - Anne-Grethe Caben, Susanne Møller Duus m.fl. -  har besluttet, at gøre vores rohold til  et 

åbent rohold.  

Alle er velkomne til at møde op og tage med på vandet – hver tirsdag kl. 16.30.   

Efterhånden som man møder op, skriver man sig på en liste og kl. 16.30 sættes roholdene. 

Skulle antallet ikke gå op, vil det være den sidst-ankomne, som må vige. 

Vi har madpakke og drikkelse med og går i land og spiser. Forventet hjemkomst omkring kl. 

19.00-20.00 – afhængig af vejret.  

Det er hygge roning og distancen afhænger af vejr og vind - men vil nok være kortere, end 

turene om mandagen.   

Susanne 

 

 

 

Mød op til roning: 
 

Mandag kl.   9.00 

Mandag kl. 18.00 

Tirsdag kl. 16.30 

Onsdag kl. 9.00 

Torsdag kl. 18.00 

 

 



Mindeord 
 

Min bror, Poul Andersen, Katterød er død, 68 år 

gammel.  

 

Som ung nyuddannet elektriker tog han arbejde i 

Grønland. Først i Thule. Derefter i Frederikshåb og 

omkring 1970 tog han som nyuddannet el-installatør til 

Godthåb (Nuuk). Her mødte han Johanne, som han blev 

gift med i 1977. I Nuuk opbyggede Poul en stor el-

installatørforretning. 

 

Poul er født og opvokset i Faaborg og det blev da også her, han bosatte sig, da han efter årene 

i Grønland ønskede at vende tilbage til Danmark. Han solgte forretningen i Nuuk og flyttede i 

1979 med sin familie til Faaborg. Her opbyggede han igen en el-installatørforretning, som han 

har været beskæftiget med siden.  

 

Poul var i mange år medlem af lokalbestyrelserne i Dansk Arbejdsgiverforening og ELFO. Han 

var også et værdsat medlem af Rotary i Faaborg, hvor han har beklædt flere tillidsposter. 

 

Siden han som ganske ung meldte sig i Faaborg Roklub, har han været roer og var indtil for ca. 

en måned siden formand for roklubbens støtteforening ”Gamle Roere”. 

 

I sine unge dage roede han kaproning og langtursroning. Senere var det turroning med faste 

hold. Morgenroerne og et eftermiddagshold har han med stor glæde været deltager i.  

 

Poul var en hædersmand. Altid parat til at hjælpe, når nogen havde brug for det. Ingen har 

gået forgæves til Poul og han har i gennem hele livet altid haft et godt forhold til dem han 

mødte på sin vej. 

 

For mig, som hans bror, er det et stort savn at Poul ikke længere er iblandt os, ligesom det 

også er det for hans kone Johanne og deres børn og børnebørn. Jeg ved, at der også i 

roklubben er mange, der vil savne ham.  

 

Vi er taknemmelige for at have kendt ham. 

Æret være Pouls minde. 

 

Tage, medl. nr. 37  

 

 

 

Instruktions weekend 
 

Vi har lige haft en vellykket instruktionsweekend i 

noget nær perfekt vejr.  

 

Der har været i alt 8 nye roere til instruktion og 2 

som ikke kunne i weekenden, det er rigtig dejligt.  

 

Tore som har roet i Odense Roklub er allerede 

frigivet, da han kunne ro i forvejen. Vi ønsker ham 

velkommen og håber I alle vil tage godt imod ham, 

når han kommer i roklubben. 

 

Det vil blive meddelt i Årebladet og på 

opslagstavlen, når nye roere frigives og alle bedes 

være behjælpelige med, at de kommer ud at ro. 

 

Venlig hilsen 

Bodil Madsen nr. 67 

 



 
 

Instruktions-weekend for nye medlemmer 
 

Som tidligere år var der inviteret til 

instruktionsweekend for nye roere lørdag d. 30. 

april og søndag d. 1. maj. 

 

Der mødte 6 nye roere op om lørdagen og 

yderligere 2 nye om søndagen, heraf 3 yngre 

mænd og én ung pige samt 4 lidt mere modne 

mennesker. 

 

Roklubbens medlemmer mødte talstærkt op. 

Bodil fordelte de fremmødte nye medlemmer i 

bådene sammen med en instruktør og nogle 

”fyldpersoner”. Flere af os nye roere fra sidste år 

var ”fyld”, og det var slet ikke så tosset at få 

genopfrisket nogle af instruktionerne igen. 

Klubbens instruktører instruerede med sædvanlig 

ro, tålmodighed og ekspertise. Vejret var rigtig 

dejligt, så det blev 2 gode rodage. 

 

Lørdag var pressen mødt frem, både journalist 

og fotograf, og det blev til en artikel i Fyns 

Stiftstidende søndag om dét at være ny roer, med et flot billede Hans og Jytte. Da vi roede 

forbi Voigtsminde, skød kanonerlauget iført gallauniform salut af, så det var festligt. 

 

Lørdag fik vi dejlig frokost i klublokalerne, lavet af Søren og Dorte, og formanden fortalte om 

klubben og gav en masse praktiske oplysninger. De nye medlemmers spørgsmål gik mest på 

frygten for kanindåben. 

 

Søndag var klublokalerne lejet ud til en konfirmation, så vi fik køletaskerne med i bådene med 

frokost, der blev indtaget på stranden i Nab. Det blev ikke til en 1. maj tale, men en lille ”rød” 

sang fik vi, da én af de nye roere – Tore -  viste sig at være en dygtig sanger. 

 

De nye roere, som alle har talent til at blive dygtige roere, blev inviteret til at skrive sig på til 

instruktionstimer tirsdage og torsdage  i de efterfølgende uger. 

 

Alt i alt en dejlig roweekend, hvor vi håber at have vist de nye medlemmer, at man i Faaborg 

Roklub ikke kun kan få motion og frisk luft og udsigt til noget af den smukkeste natur i 

Danmark, men at  roklubben desuden er en hyggelig og social klub med nogle dejlige 

mennesker, der også tager pænt imod nye. 

 

Alice – 2. års roer 
 

 

 

 

Jacob, Gert og Camilla 

 

Tore, Ingrid og Jan  



 
 
 

 

 

Efterlysning 
 

Er der nogen, der har en fladskærm til en computer stående ? Som I altså ikke længere har 

brug for.  

 

Vi er ved at renovere bestyrelseslokalet i klubben og vil gerne have udskiftet den gamle skærm 

med en fladskærm.   

  

Ring eller skriv til  

Ingrid   26743122     ingridhviid@gmail.com eller Henny   25138288 

 

 

 

Fællesturen går i år til Slesvig 

 
Turen er for alle Roklubbens medlemmer, også de nye roere fra i år er meget velkomne.  

Vi tager afsted fredag den 2. september og er tilbage søndag aften den 4. september. 

Vi har reserveret plads i Slesvig Roklub, hvor vi overnatter fra fredag til lørdag. Lørdag til 

søndag  overnatter vi i Slesvig Roklubs hytte. 

Vi regner med at ro ca. 30 – 40 km lørdag og søndag.  

Nærmer program følger, men reserver weekenden allerede nu.  

Der kommer tilmeldingsseddel på opslagstavlen, eller send en mail til jan@ing-madsen.dk 

 

Motions- og turudvalget 

Jan, Bente, Søren og Annie 

 
 

 

Jytte, Anders, Susanne og Bodil  Britt, Alice, Jørgen og Peter 

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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Danmarks bedste motionsklub 
 

Vi deltager også i år i Danmarks bedste motionsroklub. Det går kort fortalt ud på at registre, 

hvor mange kilometer hver roer har roet i løbet af sæsonen. Jeg indberetter til en tovholder 

hver den 10. i måneden, hvad resultatet er den foregående måned. Så jo mere den enkelte 

roer jo bedre resultat får vi. 

 

De sidste år har vi ligget ca. midt i 3. division. Det er ikke dårligt, men vi kan sikkert gøre det 

bedre. Jeg synes det er flot, at vi har næsten alle medlemmer på vandet i løbet af en sæson. 

  

Pr.  30. april har 53 roere roet tilsammen 2768 km. altså 52,226 km/roer 

  

Bodil nr. 67 

 

 

 

Morgenrotur søndag d. 29. maj 2011 kl. 5.00 
  

Vi mødes i Roklubben kl. 5.00. Turen går til Svelmø, hvor morgenkaffen og rundstykkerne 

indtages. 

  

Derefter gør vi, som vi plejer -  nemlig ror rundt om  Avernakø. Vi er tilbage først på 

eftermiddagen 

  

Husk madpakke - vadesko - evt varmt tøj, kaffe og hvad du ellers har brug for til en tur  

på ca. 30 km. 

  

Af hensyn til at bådholdene skal gå op, er der tilmelding til denne tur.  

Tilmeld dig på opslagstavlen eller på mail til jan@ing-madsen.dk senste torsdag den 26. maj.  

 

 

 

 

Maddag 
 

Onsdag den 4. maj gik starten på en ny sæsons maddage. 40 var mødt op og fik en dejlig 

menu -  lækker steg, masser af god salat samt tærter og is til dessert. Som altid en rigtig 

hyggelig aften.  

 

Vi ser allerede nu frem til næste maddag – tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19.00. Madholdet 

består af Tove, Henny, Ebbe, Annie, Grethe og Harry. 

Tilmelding senest søndag den 5. juni på opslagstavlen eller til grkj@stofanet.dk     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside 

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

andet. 
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Maj 2011 

On. 18.  18.00 Madpakketur til Bjørnø 

Sø. 29.  5.00 Morgenrotur rundt om Avernakø 

Juni 2011 

Sø. 5.  9.00 Fælles rotur 

Ti. 7. 19.00 Maddag 

  Lø. 18. – Sø. 19.   Landsmotionsstævne i Skive 

Juli 2011 

Sø. 3. 9.00 Fælles rotur 

Sø. 31.   Sea Challenge 

August 2011 

Sø. 7.  9.00 Fælles rotur 

On. 17.  18.00 Madpakketur til Svelmø 

Lø. 20.   Kanindåb 

Sø. 28.   Måneskinstur 

September 2011 

Fr.-Sø. 2-4.  Fællestur til Slesvig 

Oktober 2011 

Sø. 2.   Fælles rotur 

Fr.-Sø. 7.-9.  Løvfaldstur på Gudenåen  

Sø. 30.  Standerstrygning  

November 2011 

Fr. 25.  Julemaddag  

  

 
 

 

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

Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com 
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