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Roklubben den 6. januar 2012 

 



Formandens hjørne 

Først vil jeg gerne ønske alle medlemmer og venner af Faaborg Roklub et rigtig godt 

nytår, og takke for 2011.  

Det er ingen sag at være formand for en klub, hvor så mange medlemmer tager et 

ansvar for aktiviteterne og de fælles værdier, som vi har. Vi har indtil nu undgået is og 

de problemer det kan give - men til gengæld har blæst og især ekstreme vandstande 

givet nogle mindre skader på broen og truet klubhuset med oversvømmelse. I den 

forbindelse har mange medlemmer holdt et vågent øje med broen og reddet løsdele og 
med rettidig omhu sikret portene mod vandgennemtrængning. Tak for det. 

Gammelroerne afholdt igen i år en velbesøgt nytårskur den 8. januar. Turudvalget 

havde arrangeret en gåtur på ca. 10 km inden nytårskuren, så der var plads til Rosa’s 
dejlige kransekage. Tak for det.   

Årets generalforsamling bliver søndag den 4. marts kl 14.00 i umiddelbar 

forlængelse af arbejdsdag. Dagsorden udsendes til medlemmerne sidst i januar måned. 

Ifølge vedtægterne skal forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen være 

formanden i hænde mindst 8 dage før. Men det kan være, at man sidder med en mindre 

ting, som man ikke synes skal være et egentligt punkt på generalforsamlingen, men 

som man alligevel synes, vi skal debattere.  Har du et ønske om et emne, som du 

synes, vi skal debattere, så send gerne en uformel mail til mig. 

Standerhejsning bliver i år lørdag den 24. marts kl 15.00. ”Mandags-roholdet” har 

meldt sig til at lave mad denne dag, så sæsonen kan komme godt i gang. Hvis man 

kunne tænke sig at lave en madaften senere på sæsonen, hører bestyrelsen gerne fra 
jer, så det kan komme ind i kalenderen.  

Frem til standerhejsningen står den på pigeaften, herreaften, ergometerroning og 

arbejdsdage. Jeg håber de fleste af klubbens medlemmer får lejlighed til at deltage i en 
eller flere af disse aktiviteter. 

Hilsen Gert Flensberg. 

 

 

 
 

 

Stoffer – formand for Gamleroerene 

Ved 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 
 

 
 

 

Siden sidst…... 
 
Højtiden blev afløst af højvande. 

 

Fredag den 6. januar i det nye år erfarede vi badekarseffekten Øhavet efter de sidste 

dages storm, idet vandet steg til omkring halvanden meter over daglig vande.  

 

Det bevirkede at vandet steg betænkeligt højt ved vores klub, således at det ved 13-

tiden var i højde med Langelinie. 

 

For at sikre klubbens bådhal mod oversvømmelse, kunne to tilfældige tilstedeværende 

medlemmer se, at det var nødvendigt med nogle sandsække, idet færgerne fik 

dønninger til at gå helt op mod  portene.  
Det blev gjort, og under nøje overvågning, begyndte vandstanden ret hurtigt at falde og 

faren for oversvømmelse var overstået i denne omgang. 

 
”Åreknuden” 

 
Redaktøren og Britta skulle også lige se på vandet ved Roklubben den 6. januar sidst på eftermiddagen, hvor faren var 

drevet over.  

 



          

         PIGEAFTEN 

 

 

Som sædvanlig afholdes der pigeaften i roklubben den første fredag i februar,  
så derfor – kære kvindelige roere i Faaborg Roklub –  

skynd Jer at tilmelde Jer til fest 
 

fredag den 3. februar 2012 kl. 18.30 
 

Som altid i roklubben spiller det kulinariske en stor rolle, og vi vil derfor straks afsløre, at 

temaet bliver pandekager. 

 

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på en liste i roklubben eller ved at sende en mail til: 
 

Grethe grkj@stofanet.dk eller 
Henny hebby@stofanet.dk 

 
Tilmelding senest 30.01.2012. 
På festudvalgets vegne – Grethe og Henny 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Roklubbens hjemmeside 

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

 ro-statistik og meget andet.  

 

mailto:grkj@stofanet.dk
mailto:hebby@stofanet.dk
http://www.faaborg-roklub.dk/


 

Siden sidst…... 

 
Nytårsaften 2011-2012 i roklubben forløb 

som sædvanligt perfekt. Det vil sige, Hendes 

Majestæt Dronningen hakkede lidt i det i sin 

nytårstale. Men disse (mange) digitale pauser 

gav os god tid til at tænke over hendes vise 

ord, alt imens vi nippede til champagnen. 

 

Middagen var fortræffelig - med en 

krabbesalat som forret, og mens vi ventede 

på hovedretten (grillstegte oksemørbrad med 

tilbehør), var der god tid til selskabelig samtale over rødvinen. Efter den lækre dessert 

var der mange af de 24 deltagende ro-venner, der roste de velsmagende retter. 

 

Humøret, små opgaver og sjove historier havde 

man selvfølgelig med hjemmefra, så stemningen 

steg. 

 

Nytårsforsætter blev der vist ikke talt om, men 

årebladsredaktøren havde dog et ønske om lidt 

mere fylde i det nye år.  

 

Kl. 24.00 skålede vi (igen) og hoppede lystigt ind i 

det nye år. 

 

 

 

 

En stor tak til arrangørerne.  

 

Som jeg senere hørte fra en erfaren roer:  ”Det var en dejlig 

aften, og der var slet ingen, der skejede ud” (men 

vedkommende tog også tidligt hjem). 

 

”Åreknuden” 

 
 
 

 

 
 

Arbejdsdage i januar  
 

Lørdag den 14. januar 2012 kl. 9.00 

Lørdag den 21. januar 2012 kl. 9.00 
 

 
 

 

 
Redaktion:  

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

 
 

 

mailto:bertelsen.karen@gmail.com
mailto:mnibib@gmail.com


 
Nytårsaften var 25 medlemmer samlet til et festligt indtræden i 2012. Formanden havde 

lavet denne lille quiz som de ikke tilstedeværende kan prøve kræfter med. Løsningen findes 

andet sted i bladet. 

 

 

 

 

Nytårsgåtur 
 

Årets første gåtur var opfølgning på en tradition, vi startede sidste år med lidt motion 

inden nytårskuren. Vi startede kl. 13.00 fra Rokubben og gik ca. 10 km, så vi kunne nå 

hjem til årets nytårskur med champagne og kransekage som gammelroerne bød på. 

 

Turen gik ud ad Svendborgvej, gennem Katterød igennem Pipstorn Skov og videre til 

Lucienhøj, hvor kaffen og lommelærkerne blev taget frem. Efter en hyggestund gik 

turen tilbage til roklubben. 

 

Jan 

 

Turudvalget vil igen i år planlægge nogle gåture, så hold øje med Årebladet, jeres mail 

og opslagstavlen i klubben. 

 

Motions- og turudvalget 

 

Hvilket år er DFfR stiftet? 
 

1887 1892 1883 

I hvilket år blev Storstrømsbroen bygget ? 1935 1936 1937 

Hvor lang er Slien  
 

56 km 68 km 43 km 

I 1250 myrdede Abel sin bror og smed ham i 
Slien. Hvem var hans bror? 

kong Erik Ejegod kong Erik 
Menved 

kong Erik 
Plovpenning 

Hvem er formand for Slesvig Roklub? Marco Callsen Steen Hahn Birger Kühl 

Hvor lang er færgefarten fra Broderby til 
Mysunde? 

450 m 120 m 250 m 

Hvor mange var med til nytårsaften 2010? 25 26 27 

Hem hejste standeren i 2011?   
 

Jan Madsen Erik Prisholm Peder Olsen 
 

Hvem tog standeren ned i 2011? 
 

Jan Madsen Harry Kjeldsen Jørgen Albertsen 

I hvilket år blev Faaborg Roklub stiftet? 1900 1910 1920 

Klaus Rifbjerg fylder 80 i år. Hvor mange romaner 
har han skrevet? 

33 39 47 

Hvad koster det at få en 
parkeringsbøde/parkeringsafgift? 

450 kr 480 kr 510 kr 

Hvem er sekretær i Fynskredsen 
 

Tage Andersen Ninna Larsen pt er der ingen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Januar 2012 

Lø. 14. 9.00 Arbejdsdag 

Lø. 21. 9.00 Arbejdsdag 

Fr. 27. 18.30 Herreaften 

Sø. 29.  11.00 Gåtur med Nyborg Roklub 

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 

Sø. 4. 14.00 Generalforsamling 

Lø. 10. 9.00 Arbejdsdag 

Lø. 17. 9.00 Arbejdsdag 

Sø. 18. 9.00 Arbejdsdag 

Lø. 24. 15.00 Standerhejsning 

Lø. 24. 18.30 Maddag 

April 2012 

Nytårsquiz løsning :  122 22x 1x2 1x22 

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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