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  30. årgang 

ÅREBLADET  

 

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Julemaddag 

• Gåtur på Lyø 

• Arbejdsdage 

Og for dem som interesserer sig for hejrer …… 
3 sølvhejrer ved Sundet i Faaborg den 10. november 2011 

 

 
 



Formandens hjørne 

 

Sommertiden endte den 29. oktober og samtidigt endte rosæsonen 2011. En lille skare af 

roklubbens medlemmer markerede standerstrygningen med en hyggelig dag. Vi begyndte med 

pålidelighedsroning, hvor vi skulle ro ud til den røde bøje midt i fjorden to gange, og det hold 

der havde den mindste tidsforskel mellem de to ture, fik den ærefulde titel:  ”Klubmester i 

pålidelighedsroning 2011”. To både stillede op til konkurrencen, og selv om det var sidst på 
året, havde vi en fin lille rotur.  

I forbindelse med standerstrygningen blev der uddelt sølvårer til Bente Aalund og Finn Madsen. 

Niels O. Nielsen og Karen Bertelsen havde også rundet de 1000 km og vil få overrakt sølvåren 

ved en anden lejlighed, da de var forhindrede i at deltage.  Jeg kunne konstatere at aktiviteten 

havde været næsten lige så stor som de foregående år. Vi har en vigende medlemsantal, men 

aktiviteten er uændret, fordi det først og fremmest er medlemmer, som ikke ror ret meget, 

som har meldt sig ud. Måske er det udslag af finanskrisen, at vi nu ikke længere har inaktive 

medlemmer. Vi har ikke længere medlemmer, der holder sit medlemskab af veneration for 
klubben, til trods for at de ikke ror. 

Efter standerstrygningen beså vi de nyistandsatte lokaler - nemlig ergometerrummet og det 

gamle bestyrelseslokale. Der var stor enighed om, at de to lokaler har fået et godt og tiltrængt 

løft, og der var mange rosende ord til de medlemmer der har ydet en ekstra indsats i denne 
forbindelse.   

Jeg håber mange medlemmer vil deltage i de vinteraktiviteter som man kan læse om andet 

sted. For eksempel bådklargøring og traveture.     

I bestyrelsen vil vi bruge den kommende stille periode til nøje at gennemtænke hvorledes vi i 

2012 kan skaffe klubben nogle nye medlemmer, helst medlemmer som i en lang årrække frem 
i tiden vil komme til at præge klubben.  

Med disse ord vil jeg takke alle for sæson 2011.  

Gert Flensberg 

 

 
 
 

Arbejdsdage  
 

 

Rosæsonen er slut og vinteren skal bruges til at klargøre bådene til næste sæson.  

Lørdag den 12. november og lørdag den 19. november skal bådene vaskes. Vi starter kl. 9.00 

og slutter med frokost kl. 13.00. Husk varmt tøj, gummistøvler og regntøj.  

Efter nytår vil der blive arbejdsdage både lørdage og søndage, så alle har  

mulighed for at deltage.  

 

Mød op. Der er opgaver til alle.  

Danmarks bedste Motionsroklub 
 

I motionsturneringen har vi pr. 1. november 2011 roet 243  km pr. roer.  

Sidste år sluttede vi på 222 km pr. roer, så vi har faktisk roet 21 km mere pr. roer. Så 

hvem er det lige der har klaget over rovejret?? 

Du kan læse mere på www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen. 

 

 
 
 
 

http://www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen


Julen 

og dermed den traditionelle julemaddag i Roklubben står for 

døren… 

Fredag d. 25 november 2011 kl 18.30 er middagen klar 

 

Menuen vil bestå af: 

Flæskesteg og julemedister med hele tilbehøret 

Risalamande med kirsebærsovs og mandelgave 

Kaffe og brunkager 

Efter spisning er der bankospil . 

Medbring en gave til en værdi af 30 kr. 

 

Tilmelding senest søndag d. 20. november  

 i roklubben,  

mail : gyntelsbjerg14@live.dk 

eller Anne Grethe Caben  tlf 61 60 59 31 

 

På glædelig gensyn fra  

Køkkenholdet   

 
  

   
 
 

Kære ro-venner 

 

Skal vi ikke glæde os over det nye Åre-blad nr. 10, som lige er kommet på mail  

 

Jeg savner jer rigtig meget og glæder mig til at ro sammen med jer igen.  

Jeg blev helt rørt, da jeg læste Aktivitetskalenderen, og glæder mig til igen at være med. 

 

….Og som noget nyt er der mad på Lyø den 29. okt. Kl. 18.30. (Redaktionen: en lille tyrkfejl) 

Jeg ved ikke lige, hvordan vi kommer frem og tilbage, men vi kan da vente til den 13. nov., der kan 

vi følges hjem med vennerne, som kommer på gåtur på Lyø. 

 

Jeg har godt nok overvejet, om jeg dog ikke skulle tage med til fællesspisning den 29. okt., men jeg 

er desværre forhindret, da jeg har inviteret en frafalden roer (Henning er nu passiv medlem) på 

Københavnertur hele dagen. Men jeg holder mig stand by til andre spændende tiltag i roklubben, 

man kan jo hurtigt gå glip af noget  

 

På gensyn alle! 

 

Kærlig hilsen Jonna, nr. 103 
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Gåtur til Lyø søndag den 13. november 

 
Ro sæsonen er slut, men derfor skal vi jo alligevel have lidt motion. 

Så hermed en opfordring til at deltage på en gåtur Lyø rundt. 

Vi mødes ved færgen kl. 9.45 og færgen sejler retur fra Lyø kl. 16.00 

Roklubben betaler færgebilletten for medlemmer af roklubben. I er velkommen til at invitere 

familie eller andre interesserede med. 

Husk medbring: madpakke m.v., fodtøj der kan klarer en gåtur samt tøj der passer til vejret. 

Der ingen tilmelding. I møder bare op. 

 

Hilsen 

Turudvalget 

Lyø 
Lyø er en vidunderlig smuk og 

afvekslende ø. Høje bakker, dybe 

dale, flade rev, badestrande, 

klintkyster og en næsten urørt 

landsbyidyl er 

hovedingredienserne. Men også et 

stykke spændende 

Danmarkshistorie knytter sig til 

øen, der absolut er et besøg værd. 

  

Hist, hvor Lyøvejen slår en bugt.....ligger der ikke blot ét men mange smukke huse 

  

 
 
Fredag den 4. november havde vi besøg af havnefoged Lasse Olsen, der fortalte om arbejdet på havnen i 

Faaborg, om allerede gennemførte udvidelser, fremtidsplaner og ønsker.  
En interessant og hyggelig aften, hvor Gamle Roere endvidere serverede en lækker osteanretning m.m 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Ved du ? 

1½ roer spiser 

1½ kage på  

1½ minut 

 

Hvor mange roere skal der til at spise 60 kager på ½ time? 
 

 
 
Løsningen mailes til redaktionen – bertelsen.karen@gmail.com  
Præmie til først modtagne rigtige svar.  
Præmien udleveres til julemaddagen (Medlemmer af bestyrelsen må gerne svare, men kan ikke vinde præmien) 

 

 
 
 

 

 
 

Tænk engang ….   
Kineserne kalder følgende fænomen for "en sæk fuld af penge":  Feng-Shui 

Dette indeværende år har fire usædvanlige datoer: 1.1.11/1.11.11/11.1.11/11.11.11.  

Desuden har oktober måned 5 søndage, 5 mandage og 5 lørdage! det er kun hvert 

823. år at det forekommer! 

Hvis du tager de sidste to tal af dit fødselsår og lægger det sammen med din nuværende  

alder, så får du tallet 111. Dette tal er i dette år ens for alle, og iflg. kineserne betyder det 

at vi har "pengenes år" ! Sådanne år er hovedsageligt kendt for "besiddelse af penge". 
 
 
 

 

 
 

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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Et par billeder mere fra årets løvfaldstur på Gudenåen …. 

 

 



 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

November 2011 

Lyø. 12.  9.00 Arbejdsdag – bådevask  

Sø. 13.  9.45 Gåtur Lyø Rundt  

Lyø. 19.  9.00 Arbejdsdag – bådevask 

Fr. 25. 18.30 Julemaddag  

December 2011 

Lyø. 31.  18.00 Nytårsaften i Roklubben  

Januar 2012 

Lyø. 7.  9.00 Arbejdsdag  

Sø. 8.  16.00 Nytårskur 

Lyø. 14.  9.00 Arbejdsdag  

Lyø. 21.  9.00 Arbejdsdag  

Fr. 27. 18.30 Herreaften 

Februar 2012 

Fr. 3. 18.30 Pigeaften 

Lyø. 11.  9.00 Arbejdsdag  

Sø. 19.  9.00 Arbejdsdag  

Lyø. 25.  9.00 Arbejdsdag 

Marts 2012 

Lyø. 3.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 4.  9.00 Arbejdsdag 

Lyø. 10. 9.00 Arbejdsdag 

Lyø. 17.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 18.  9.00 Arbejdsdag  

 

 

Roklubbens hjemmeside - www.faaborg-roklub.dk  

 

 
Redaktion:  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com 
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