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  30. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Julemaddag 

• Nytårsaften  

• Nytårskur    

 

 
Roere fra Faaborg Roklub på sommerferietur rundt om Fur  

 



 
Formanden hjørne 

 

Jeg vil gerne ønske alle medlemmer og venner af klubben en rigtig glædelig jul.  

Perioden før jul er traditionelt en stille tid med hensyn til roning. Formen skal selvfølgelig holdes 

ved lige i vores nye flotte ergometerrum og en eller anden lille forberedelse kan man jo altid finde 

på inden den nye sæson starter. 

I bestyrelsen holder vi også julefri, men vintertiden giver nogle gange stunder til at tænke tanker. Vi 

har i bestyrelsen afholdt et seminar, hvor vi har tænkt tanker med hensyn til det nye år. Hvordan 

skaffer vi medlemmer til klubben - helst nye medlemmer der kan være med til at tegne klubben 

mange år frem i tiden - helst nye medlemmer der falder ind i det gode klubliv vi har. Vi håber til 

generalforsamlingen at kunne præsentere nogle af vores tanker - vi synes selv vi har nogle gode og 

spændende planer. 

Indtil da håber jeg medlemmerne vil have fornøjelse af at deltage i de forskellige selskabelige 

arrangementer som vintertiden byder på, og får tid til forberedelserne til den nye sæson ved 

bådklargøring og andre nyttige gøremål. 

 

Gert 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nytårsfest i roklubben 
Der arrangeres nytårsfest i roklubben,  

lørdag den 31. december 2011. 
Alle er velkomne. 

Program:  
                                     

Kl 18.00: H. M. Dronningens nytårstale. 
 
Kl 18.30: Lækker menu. Selskabeligt samvær. 
 
Kl 24.00 Vi byder det nye år velkommen. 
 
Tilmelding nødvendigt, 
senest 27/12-2011 til 
formanden eller på 
opslagstavlen i roklubben. 

 
 
 

Med rohilsen Henny, Ebbe, Annie, Ingrid og Gert. 
 
 
 
 



 
 

Nytårskur 2012 
  
bliver fejret søndag den 8. januar 2012 kl. 16.00-18.00.  

Der vil blive serveret champagne og kransekage,  
 mens vi hygger  os i kerternes skær og ønsker hinanden Godt Nytår. 

 

På gensyn 

Gl. Roere. 

 

 

Nytårsgåtur 
 

Søndag den 8. januar 2012 kl. 13.00 
Vi mødes i Roklubben og vi er tilbage seneste kl. 16.00 

så vi kan nå at deltage i nytårskuren 
 

 

 

Herreaften  
Fredag den 27. januar 2012 kl. 18.30 

 
 

 
"The same procedure as last year …..” ? 

 
"The same procedure as every year …”.? 

 
I år tilrettelægges herreaftenen af 
“Franks Rohold” 
 
Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben 
eller til : 
 
Torben 
Jan 
Carsten  
Jørgen 
 

 

 
 
 



 

Roklubbens Julemaddag ---- en slags referat! 

 

Det var en mørk og stormfuld aften .  Vinden ruskede i den lille roklub og bølgerne hamrede op 

over den lille anløbne – øh – anløbsbro. Men inden døre var der travlhed i det lille køkken, et 

sikkert tegn på, at den årlige fælles Spisning med svin, altså svinekam, rødkål, brune kartofler og ris 

a la mande , OG efterfølgende pakkespil , med den store hovedgevinst, ANDEN!, altså ikke 

Mathesen! 

I køkkenet hersede An(d)egrethe med sine gaster, ja undertegnede er kun letmatros, både i en robåd 

og især i et køkken, men alt blev klar til de andre roeres an(d)komst.  Det var hurtigt slut med de 

opstillede drikkevarer, så der måtte hentes nødforsyninger på lageret, og da der endelig blev budt til 

bords forsvandt de brune kartofler allerede i første bølge. Stemningen steg hurtigt over middelvind 

til kuling, i takt med regnens pisken på ruderne. Snart lå ris a la manden på tallerknerne som hvide 

skumtoppe på bølgerne udenfor, ved den lille an(d)løbsbro. 

I køleskabet lå anden, altså den rigtige, og svedte og ventede på sin skæbne, mødet havets farligste 

rovdyr, en flok, nu knap så sultne, roere. Thi nu skulle man videre med den alvorlige del af festen,. 

SPILLET!  Der blev købt rigeligt med spilleplader, det skulle vise sig vel rigeligt for nogle, jeg 

nævner ingen navne, og snart blev pakker fordelt med rund hånd, og både til styrbord og bagbord, 

og numrene kom i hurtig rækkefølge, for hurtigt  for nogle, - nævner stadig ingen navne. Der var 

mange muntre bemærkninger, så mange at det kunne være vanskeligt at høre den myndige opråber, 

som havde sit at se til. Undertegnede havde behændigt fået mig anbragt strategisk som kontrollant, 

ved siden af opråberen Hr. Jørn. Ja, nu kan det vel ikke sk(jules) længere, jeg har tidligere vundet 

spillet om anden, hvor jeg havde gavn af mit kendskab til cykelsport, og min daværende 

spurtstyrke. 

Det er siden gået lidt tilbage med det, og jeg er nu nødt til, at lægge en bedre strategi fra starten, 

eller snyde, her er min berøring med cykling heller ingen ulempe.  

Støjniveauet der havde nået smertegrænsen, som på nogle af mandagsturene, nævner stadig ingen 

navne, faldt pludselig og man blev indædt koncentreret, som når to fireårers har passeret Bjørnø for 

hjemadgående og an(d)løbsbroen er i sigte. Spurten var indledt. Et diskret spark til  bordbenet med 

jævne mellemrum fik efterhånden de rigtige tal ud af posen, og jeg v(and)t igen.  

Jeg ved ikke, men jeg synes nu, at stemningen blev an(d)strengt, men det var ærligt spil, næsten, og 

desuden er jeg , siden sidst, blevet medlem af klubben. Vi ses næste år. 

Hilsen Ole 

 

 
 

 
Året Pigeaften er fredag den 3. februar 2012 kl. 18.30. 

Mere herom  i næste blad



 

 

 
Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

December 2011 

Lø. 31.  18.00 Nytårsaften i Roklubben  

Januar 2012 

Lø. 7.  9.00 Arbejdsdag  

Sø. 8.  16.00 Nytårskur 

Lø. 14.  9.00 Arbejdsdag  

Lø. 21.  9.00 Arbejdsdag  

Fr. 27. 18.30 Herreaften 

Februar 2012 

Fr. 3. 18.30 Pigeaften 

Lø. 11.  9.00 Arbejdsdag  

Sø. 19.  9.00 Arbejdsdag  

Lø. 25.  9.00 Arbejdsdag 

Marts 2012 

Lø. 3.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 4.  9.00 Arbejdsdag 

Lø. 10. 9.00 Arbejdsdag 

Lø. 17.  9.00 Arbejdsdag 

Sø. 18.  9.00 Arbejdsdag  

 

Roklubbens hjemmeside 
 

Følg med på www.faaborg-roklub.dk og se de seneste nyheder  

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 

 

 
Redaktion:  

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