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Formandens hjørne 

 

Efter et par gode dage efter standerhejsningen og en periode med dårligt vejr ser det nu ud til, 

at vi for alvor skal på vandet  - noget vi alle har set frem til hele vinteren. 

Torsdag den 10. maj vil vi invitere tidligere medlemmer til en sammenkomst i klubben. Hvis 

nogle af dem har lyst til at genprøve en tur på fjorden, vil vi også tilbyde det. Jeg vil håbe, at  

mange af medlemmerne vil komme denne aften og skabe liv og glæde - måske det kan bringe 
et par fortabte roere tilbage. 

Derfor - hvis du kender et tidligere medlem, som du mener skal have en invitation, så vil jeg 

blive meget glad for et lille tip. Jeg har allerede ca. 50 personer, som vi kunne skrive til, men 

måske har jeg overset netop ham eller hende, du tænker på. 

Hvis man skal ud og ro i andre rofarvande og skal transportere både over land, så har det 

indtil nu været sådan, at de enkelte hold selv skulle transportforsikre bådene. Vi har nu i 

klubben tegnet en fælles forsikring, der gælder hele året, og man skal derfor ikke længere 
tænke på dette spørgsmål, når man drager ud i landet. 

Dronningen kommer som bekendt til Faaborg den 6. og 7. juni. Mange har sikkert planer om 

en tur på vandet i denne anledning for at se Dannebrog på nærmere hold. Vi har i ronetværk 

Fyn talt om at invitere hinanden på besøg, så vi kan få lejlighed til at besøge andre roforvande 

og se andre klubber og roere. Når vi kender dronningens rejseplaner, vil vi invitere rovenner 

fra de fynske klubber til et besøg i Faaborg netop disse dage. Man kunne forestille sig et todelt 

arrangement, hvor man kan vælge mellem en rotur onsdag aften eller en tur torsdag 
formiddag. 

Ronetværk Fyn er et samarbejde mellem de fynske klubber, som afløser den gamle Fynskreds, 

som er under afvikling. 

Med de bedste forårshilsner vil jeg ønske alle en rigtig god start på sæsonen 2012. 

Gert Flensberg. 

 

  
 

Fra standerhejsningen den 24. marts 2012  

 
 
 

 
 



 

Instruktionsweekend den 12. og 13. maj for nye roere 
 

Lørdag og søndag kl. 09.30 mødes vi i roklubben, hvor vi starter med kaffe og et 

rundstykke. 

Derefter er der en kort orientering om roklubben, sikkerhed og lidt om bådenes konstruktion. 

Vi tager derefter ud at ro. I båden vil der ud over styrmanden være mindst en erfaren  roer. Vi 

roer et par timer. Får frokost, som roklubben er vært ved, i roklubben. 

Om eftermiddagen roer vi igen et par timer. 

Vi forventer at slutte ca. kl. 15.00. Man skal helst deltage begge dage. Man får indmeldelses 

blanket med hjem . 

 

Efterfølgende: Man har efter de 2 dage fået grundprincipperne og vi forventer, at man skal 

have 4-6 instruktioner mere, der hovedsagelig vil foregå på hverdagsaftener, hvorefter man 

frigives til at kunne ro uden instruktør.  

 

Pris:  Det koster 1190 kr. det første år inkl. instruktion.  

Normalpris er 775 kr. hvert halve år. For det kan man ro så tit man vil. Der bliver arrangeret 

lidt længere ture i weekender, mad aftener, selskabeligt eller socialt samvær. Hele året er der 

mulighed for at bruge romaskinerne. 

 

Påklædning:  Joggingtøj eller lignende, som man kan røre sig i samt gerne vindtæt jakke. Det 

er fornuftigt med flere lag tøj, som man kan tage af og på afhængig af temperaturen. Sko med 

ikke for bred hæl, da fodstøtterne er lidt smalle. 

 

Forudsætninger for at ro:  man skal kunne svømme 300 meter i havet eller 400 meter  i 

svømmehal. 

Når man har meldt sig til instruktion, er det vigtigt, at man kommer til de aftalte tider,  da der 

skal være enten 3 eller 5 i en robåd – dvs. der er 2-4 andre roere, der er afhængig af alle er 

der, for at både kan komme på vandet.  

 

Hvem kan ro:  alle kan lære det, hvis man har en rimelig balance evne og er i nogenlunde 

form. 

 

Hvorfor skal man ro: fordi det er god motion, næsten alle muskelgrupper bliver brugt, uden 

at overbelaste. 

Det er afstressende, når man sidder ude på vandet i en båd, kan man ikke andet end nyde det. 

Man får frisk luft, motion, flotte naturoplevelser og socialt samvær med andre, som sætter pris 

på rolivets glæder. 

 

Bodil Madsen 

 

 
Madaften i klubben 

Lyder det ikke lækkert ? 

Det foregår onsdag d. 18. april 2012 kl.19.00 

Menuen er fastlagt, men indtil videre hemmelig.  

Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller pr. mail til  

Henny: hebby@stofanet.dk eller  

 Grethe: grkj@stofanet.dk 

 

Senest søndag d. 15. april 2012 

mailto:hebby@stofanet.dk
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Der er rige muligheder for at komme på vandet 
 

Er du en roer, der mangler et hold? 

Eller er du et hold, der mangler én eller flere roere?  

 

Giv besked om dine ro-ønsker til Årebladet med oplysning om dine særlige ønsker til ugedag, 

tidspunkt, om du ønsker at ro korte eller lange ture.  

 

Eller kontakt Bodil på tlf. 29808224 eller på mail bodilmadsen@hotmail.com, som vil hjælpe 

med at alle roere får mulighed for at komme på vandet.   

 

 

 

Efterlysning: 
 

Nyt morgenrohold 
  
Er der nogen, der har lyst til at ro hver onsdag kl. 6.00 - til kl. 7.00-7.15?  

  
Kontakt Bente Aalund på mail benteaalund@mail.dk eller tlf. nr. 2254 7477 
 

 

  

Åben roning - hvad er det:  
 
Dem der møder op ror. Dvs. der er plads til alle, som kommer. Vi ror torsdage kl. 18.15, så 

mød op kl. 18.10 og skriv dig på sedlen på disken - ud fra den sættes der hold. Vi ror til 

omkring kl. 21 og her i starten, hvor der er koldt og mørkt lidt kortere. Der er ingen faste 

medlemmer på holdet, men selvfølgelig er det rart at vide, at der kommer nogen. Det betyder 

også, at man selv skal vurdere om vejret er til roning. 

Hvis du vil være fast på holdet alligevel, så meld det til Søren 40273747 eller Susanne 

26712575. Vi vil forsøge at komme hver gang. 

 

Venlig hilsen Søren og Susanne 

 

 
 

Mandagsroning: 
  

Vi er som bekendt en hel del, som roer om mandagen kl 18.00. Vi foretrækker en lidt længere 

tur, og når vejret tillader det, tager vi madpakker med, som vi spiser på turen. 

Efter roturen slutter de fleste af os af med en øl/vand eller et glas rødvin i Roklubben.  

 

Der er udtrykt ønske om, at nogle gerne vil ro om mandagen – gerne lidt senere og på lidt 

kortere tur.  

 

Det er derfor besluttet, at de der ønsker at ro kortere tur, møder op og er ro-klar kl. 19.00 – 

tidspunktet kan evt. ændres.  

 

Efter roturen kan vi alle mødes til fælles hygge.  

 

Venlig hilsen Bodil 
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Foreningen Gamle Roere 
 

Vi indkalder herved til ordinær generalforsamling 

 

Fredag, den 11. maj  2012 kl. 18.30 i Roklubben 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

Svend Christoffersen 

Hans Erik Steiner 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 

Harry Kjeldsen 

Torben Basnæs Christensen 

7. Valg af 2 revisorer. På valg er: 

Jørgen Rise 

Erik Steiner, ønsker ikke genvalg 

8. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Grethe Kjeldsen. 

9. Indkomne forslag, indsendes senest 8. maj 2012 

10. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen bydes på buffet. Det er i år 60 år siden Gamle Roere  blev stiftet.  

 

Pris kr. 70 pr. person. 

Vin, øl, vand til sædvanlige priser. 

Gæster er velkomne.  

 

OBS Tilmelding nødvendig senest 1. maj 2012  til Anni Dibbern, tlf. 30493718 (også 

SMS), eller e-mail: dibbern@os.dk 

 

Vi glæder os til at se Jer. 

 

Bestyrelsen 

 
…………………..……………………………………………….. 

 

 
Foreningen Gamle Roere er oprindelig en støtteforening for Faaborg Roklub og er inde i sit 
tresindstyvende  jubilæumsår. 
 
Det er stadigvæk en støtteforening, selvom "støtten" er begrænset, især efter at maratonroningen for 
længst er ophørt, og det er svært for den til enhver tid siddende bestyrelse at finde på noget tilsvarende. 
Men det betyder  ikke at foreningen er død. Sidste arrangement med Lasse Havnefoged var yderst 
interessant, og andre arrangementer er i støbeskeen. 

Så alle, både tidligere og nuværende roere over 30 år (udtrykket "gamle" skal ikke tages alt for 
bogstaveligt) opfordres til at melde sig ind i  foreningen, hvor vi har det hyggeligt og mindes de mange 
gode og sjove oplevelser som rosporten har givet. 
Og kontingentet på kr. 75,- om året er jo overkommeligt. 
Indmeldelse kan ske til Anni Dibbern – se ovenfor.  
 

Harry Kjeldsen 
Bestyrelsesmedlem i Gamle Roere 
 
 

mailto:dibbern@os.dk


 

 
 

5 kokkehuer til Restaurant Ro-Klar 

 
 
Efter en fantastisk eftermiddag med 

standerhejsning  - og for nogle en solfyldt 

smagsprøve på rolivets lyksaligheder - og årets 

først ”gå-i-land-øl” i Roklubbens magelige 

havemøbler - var der om aftenen disket op med 

kulinariske lyksaligheder. 

 

Faktisk kunne man i denne roklub uden særlige 

foranstaltninger og uden problemer snildt åbne en 

lille restaurant. Godt nok vil åbningstiderne nok 

være lidt ujævne - og betjeningen lidt pjattede hen 

af aftenen, men ingen tvivl om, at den kulinariske 

standard klart vil være på højde med førende 

restauranter i byen.  

 

Denne aften var der lam på menuen. Dejlig økologisk lammesteg - og hertil  bønnesalat, grøn 

salat med pærer, flødekartofler, pestokartofler og endelig også en skøn tzatziki.  

 

Vi spiste og spiste - og måtte alligevel levne plads til en formidabel dessert: pandekager med 

is og rabarberkompot mine damer og herrer!   

Smovs.   

Og som om det ikke var nok -  var der 

chokoladekage til kaffen.  

 

Selvfølgelig vin og øl efter forgodtbefindende!  

Gode vin-valg for tiden -  til hvem, der står for 

det.  

SÅ  -  for dem, der ikke har fundet frem til denne 

lille gourmet-perle i Faaborg, kan vi kun sige: 

PRØV DET.  

 

Ingrid 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Fælles rotur søndag den 22 april kl. 10.00 fra Roklubben 

 
Hej roere 

 

Åres første rotur bliver en formiddagstur. Vi starter fra roklubben kl. 10.00 og forventer at 

være tilbage ca. kl.14.00. Husk madpakke.  

Vi tager kaffe med og hvis nogen melder sig til at tage lidt brød med, vil det være fint. Turens 

længde og hvor turen går hen bestemmer vi på dagen, alt efter vejr og vind. 

Tilmelding til jan@ing-madsen.dk eller tlf. 2945 1463, eller på opslagstavlen i klubben. Skriv 

mail adresse på, så er det nemmere at give jer besked, hvis turen mod forventning skulle blive 

aflyst grundet dårligt vejr. 

Tilmelding senest fredag den 20 april.  

Tilmelding er af hensyn til, at vi skal have det til at gå op med bådene. 

Med venlig hilsen  

Turudvalget 

mailto:jan@ing-madsen.dk


Roere i Grønland 
 

Der er mange transportmidler i gang i den grønlandske vinter – men roere ser man ikke meget 

til. Kajakkerne er oplagt på stativer, og venter på tøbrud og sommer. I stedet er det 

hundeslæder, snescootere, 4-hjuls trukne biler og tykke Sorel-støvler, man ser i gadebilledet. 

 

Vi ankom til Ilulissat midt i februar i en mindre snestorm. Vejret var i den følgende måneds tid 

koldt, mellem 20 og 30 graders kulde. I løbet af de første dage blev der indkøbt 

overtræksbukser og tykke støvler, og kinderne blev smurt med fedtcreme. 

 

Som bolig havde Selvstyret sørget for en 2-værelses kollegielejlighed med alt udstyr, dog 

manglede tv, radio, kartoffelskræller og grydeskeer. Det kaldes en vakant-bolig, og har den 

fordel at der ikke betales husleje.  

 

Normalt kommer flyttelæs fra Danmark frem i løbet af 2-3 uger. Det gjaldt bare ikke for vores 

container, for hele Diskobugten har været frosset til siden slutningen af februar. 2. påskedag 

kom første skib igennem med besvær, så nu ser vi frem til et container-kig, hvor man kan 

udtage de vigtigste sager, hvis man er så heldig at de står yderst. 

 

Egen bolig kommer senere, forhåbentlig inden sommerferien, hvor der ankommer gæster 

hjemmefra. 

 

Pernille går hver dag til dyrlægekontoret nede i byen, og Morten nyder sin frihed og går lange 

ture, når ellers bentøjet vil: et tøbrud forrige weekend førte til et forvredet knæ, som nu 

befinder sig i en hængslet skinne. Der bliver drukket lidt ekstra kaffe, og læst nogle bøger. 

Morten går efter påske i gang med Diplomleder uddannelse som fjernstudium, og kigger i 

øvrigt efter arbejde. 

 

Dyrlæge-arbejdet er meget anderledes end på Faaborg Dyrehospital: Her er næsten intet 

klinisk arbejde, men masser af sagsbehandling, kontrolbesøg af køkkener og arbejde med 

dyreværn og zoonoser. Ind imellem kommer en skadet slædehund forbi og bliver behandlet. 

Den nærmeste kollega har selv slædehunde, og mangler en makker, så det ser ud til at vi 

snart er med i et komplet hundespand med 7 hunde, slæder, hundehuse og materialeskur. Det 

er rare hunde, som man sagtens kan kæle og tumle med. Pernille har været på sin første 

slædetur – ”vildt og koldt” – blev der udtalt efterfølgende. 

 

Vores nærmeste har været bekymrede over, hvad vi dog kunne få at spise så langt mod nord. 

Så længe der kommer skib, kan man få næsten alt lige som i Danmark. I de sidste par uger 

har der dog manglet varer som gulerødder, tandtråd og bananer. Vi spiser lam, hval, rensdyr 

og hellefisk, som trækkes op i kilovis på langline gennem et hul i isen (vi køber dem dog i 

Pisiffik). 

 

Nu tror man måske ikke der er noget kulturliv så lille et sted: Vi har været til fernisering på en 

kunstudstilling med lys-installationskunst, og til to gode koncerter, først med TV-2 og her 

forleden påskemiddag og koncert med Benny Andersen og Povl Dissing. 

 

Folk her i byen er venlige og smilende, og der er mange unge, som stort set alle går i dyre 

Canada Goose jakker – de er meget smartere end os, og har de nyeste mobiltelefoner.  

 

Isfjorden er fantastisk, og bræen producerer enorme mængder isfjelde, som presses ud i havet 

lige her ved Ilulissat. Vi har deltaget i en foto-konkurrence, hvor Morten var heldig at vinde i 

en af de 8 kategorier: ”Mennesker ved isfjorden”. 

 

Skulle andre roere få lyst at begive sig op på disse breddegrader, så står der forhåbentlig snart 

et gæsteværelse klar her i Ilulissat. 

 

I kan følge vores aktiviteter på bloggen: isbjerg.blogspot.com 
 

Pernille og Morten 

 

 

 

http://www.isbjerg.blogspot.com/


FAKTA OM ILULISSAT 

 Ilulissat betyder ”isfjelde” og ligger på 

69° nordlig bredde 

 Isfjorden producerer 60 milliarder tons 

is årligt 

 Byen har 4.500 indbyggere og 4.000 

slædehunde 

 Grønlands tredjestørste by 

 Hovederhverv er fiskeri og turisme 

 7 supermarkeder/købmandsbutikker 

 3 friluftsbutikker og 4-5 turistbutikker 

med grønlandsk kunst og husflid 

 35 taxa’er og 3 busser 

 Kulturhus, sportshal, kunstmuseum og bymuseum 

 Pædagogseminarium og kollegier 

 Midnatssol fra 21.maj – 24. juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

http://www.faaborg-roklub.dk/


Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

April 2012 

On. 18.  19.00 Maddag  

Sø. 22.  10.00 Fælles Rotur  

Maj 2012 

On. 2.  19.00 Åbent Hus for nye roere 

To. 10.  19.00 Sammenkomst i Roklubben for tidligere medlemmer  

Fr. 11.  18.30 Generalforsamling Gamle Roere  

Lø. 12.-13.  Instruktionsweekend for nye roere  

Sø. 22.   Fælles Rotur  

Juni 2012 

Sø. 3.   Fælles Rotur fra Bøjden rundt i Helnæs Bugt  

23.-25.  Vi ror Danmark Rundt  

Juli 2012 

Sø. 29.  Sea Challenge  

August 2012 

Lø. 4.   Fælles Rotur på Odense Fjord  

Fr. 31.   Fælles weekendtur til Nordsjælland 

September 2012 

Lø. 1.   Fællestur 

Sø. 2.   Fællestur 

28.-30.  Løvfaldstur  på Gudenåen  

Oktober 2012  

Lø. 27.   Standersænkning  

 

 

Roklubbens bestyrelse 2012 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  
Jan Madsen, næstformand, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.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  

Hans-Henrik Licht tlf. 23 20 01 56 mail: pid@stofanet.dk                                             

Finn Madsen tlf. 41 96 18 93 mail: finnmadsen.ny@gmail.com  

 

 

Redaktion:  
 
Ingrid Hviid, 26 74 31 22 - ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85 -  bertelsen.karen@gmail.com 
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