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31. årgang 

ÅREBLADET  

 

Læs inde i bladet... 

 Formandens hjørne 

 Sankt Hans 

 Vi ror Danmark Rundt 

 Roklubben skal males m.m. 

 

 
Roere foran Dannebrog 

 

 



FORMANDENS HJØRNE 

 
Bestyrelsen har ny-konstitueret sig den 31. maj. Ny i bestyrelsen er Susanne Møller Duus, som 

har påtaget sig kontakt med gæsteroere og bådeudlejning. Jeg vil gerne byde Susanne 

velkommen til bestyrelsesarbejdet. Ny rochef er Finn Madsen, som afgiver sekretærarbejdet til 

Hans Henrik Licht,  og Jan Madsen er ved siden af næstformandsposten også materialechef.    

Hvis nogen mener, de har aftaler om brug af både i ferietiden så send lige en mail til Susanne, 

så hun kan få et overblik over situationen. 

Jeg vil gerne minde om, at vi har en aftale med Intersport - køber man rotøj her, vil man 

kunne få påtrykt klubbens navn og logo. 

Større arbejdsopgaver i de næste måneder bliver Sea Challenge og husistandsættelse. Jeg vil 

gerne opfordre medlemmerne til at holde øje med artikler om dette her i bladet, og sætte de 

nødvendige krydser i kalenderen.  

Efter en rigtig god start på sæsonen har vejret i de sidste uger ikke vist sig fra sin bedste side. 

Vi må håbe, at med sommeren vender det gode vejr tilbage, og jeg ønsker alle nogle rigtig 

gode rooplevelser hen over sommeren. 

 

Gert Flensberg 

 

Den nye bestyrelse: 

Navn 
                         

Telefon 
Email 

Gert Flensberg 

Formand og webredaktør 
41601142 gertminor@stofanet.dk  

Jan Madsen 

Næstformand og 

materialechef 

29451463 jan@ing-madsen.dk  

Lone Hansen  

Kasserer 
62641219 lonehansen@dbmail.dk  

Finn Madsen  

Rochef 
41961893 finnmadsen.ny@gmail.com  

Susanne Møller Duus 

Gæsteroerkontakt 
26712575 smduus@gmail.com  

Bodil Madsen  

Instruktionschef 
29808224 bodilmadsen@hotmail.com  

Hans Henrik Licht 

Sekretær 
23200156 pid@stofanet.dk  

___________________________________________________________________ 

 

 
Sankt Hans aften i Roklubben 

 

Fællesspisning kl. 18.00.  

I medbringer selv alt spiseligt. 

Vi sørger for borddækning.  

Grillen er tændt og klar til brug kl. 18.00.  

Drikkevarer kan købes til sædvanlige priser.  

Der vil være bål ca .kl. 21.00. 

   

Af hensyn til borddækning beder vi om tilmelding på 

opslagstavlen i Roklubben eller til Finn Madsen på 41961893 

eller på finnmadsen.ny@gmail.com   
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Kristi Himmelfarts dag afgik Søren ved døden 

under en rotur på Skanderborg Sø.  

 

Rigtig mange af roklubbens medlemmer tog 

afsked med Søren ved bisættelsen i Faaborg 

Kirke.  

 

Vi er mange, der savner Søren, både for hans  

store arbejde i klubben, hans enorme viden om 

rosporten, vejrforhold, materiellet m.m. men ikke 

mindst som en fantastisk god kammerat.   

 

Susanne Møller Duus og Grethe Kjeldsens 

mindeord bringes nedenfor.  

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Min gode ro-ven Søren Skytte Jørgensen er død. 

 

Søren indførte mig i langtursroningens skønne verden. Utallige er de ture og ferier vi har været 

på sammen i en robåd. Vi har arrangeret ture til Gardasøen, Berlin, Bodensøen, Spreewald, 

Gudenåen, Slesvig, Fyn rundt og København med omliggende søer. Vi havde også mange 

planer for fremtiden.  

 

Søren var praktikeren med bådene og transporten af dem. Vi lærte at behandle materiellet 

med respekt og omhu, for udover rochef var han også materialechef. Sikkerheden til vands lå 

Søren og alle andre i klubben meget på sinde og uansvarlig er det sidste ord, jeg kunne 

komme i tanke om i forbindelse med ham. 

 

Søren var utroligt omsorgsfuld for andre, hvad vil I spise og drikke? Søren sørgede for det. 

Hjælpsom og opmærksom for, om alle havde det godt. Søren var en fantastisk ven, godmodig 

og drillende - talte meget om de gamle hejrer han roede med. 

 

I år ville Søren have 25 års jubilæum som medlem af bestyrelsen i Faaborg Roklub og det 

skulle vi fejre senere på sæsonen. 

 

Søren var kendt og vellidt overalt hvor vi kom frem, i ro-kredsene var han vennernes ven. 

Søren ytrede ønske om, at dø på en rotur, engang vi var på tur. Det ønske fik han opfyldt, 

omend det var alt for tidligt. 

 

I Faaborg Roklub vil vi savne ham meget og jeg vil i særdeleshed savne mine gode ven. 

 

Mine tanker går til Sørens forældre, søstre og øvrige familie. 

Æret være Sørens minde. 

 

Susanne Møller Duus  

  

……………………………………………………………. 

 

Kære Søren 

 

I morgen tager du ud på din sidste langtur! En tur hvorfra du ikke vender tilbage. 

 

Vi har sammen været på utallige ro-langture. I det sydfynske øhav, rundt om Fyn, 

rundt om Mors og Fur. Det var altid godt at være på langtur med dig. Du var rigtig  

god til at planlægge. Det føltes trygt og godt at være på tur med dig. Du gik aldrig 

på kompromis. Alt var godt tilrettelagt. 

 



Du kom ind i Roklubbens bestyrelse i 1987, hvor vi sammen fik et godt samarbejde 

og venskab. Du blev hurtigt valgt til rochef og senere også materialechef. Poster du bestred  

på bedste vis. Du havde set frem til at skulle fejre 25 års jubilæum i bestyrelsen. 

Men det skulle du ikke opleve. Ufatteligt, at du skulle ende dit liv netop i det element, 

du befandt dig så godt på - vandet. 

 

Tankerne går til din familie, som har mistet en søn og bror. 

 

Søren, du vil aldrig blive glemt! 

Ære være dit minde. 

 

Grethe Kjeldsen 

  

 

 

 

Dansk Forening for Rosport 

fejrer 125 års jubilæum 2012 med 

VI ROER DANMARK RUNDT. 

 

 
Målet er det samme som for fire år siden: At dække alle 

kyststrækninger, søer, åer o.s.v. i hele Danmark – meget gerne 

mange gange! Mon vi til sammen kan ro 100.000 km?  

 

Det skal fejres ved at  i weekeenden 22.-24. juni skal alle Danmarks 

roklubber ud af buske, ud på vandet Arrangementet startet ved 

solopgang fredag og slutter søndag  kl. 18.00 og der skal roes flest 

mulige km i dette tidsrum. 

 

Hele weekenden igennem tæller hver klub alle sine roede kilometer sammen og søndag aften indrapporteres 

det samlede km-antal  

 

Vi skal ro flest mulige kilometer, derfor skal I bare komme på vandet, alle ture tæller med fra fredag fra 

solopgang til søndag kl. 18.00.  

  

Faaborg Roklub skal selvfølgelig også deltage og vi har følgende ture: 

 

Fredag d. 22. juni kl. 18.00 – Lyø rundt 25 km 

 

Lørdag d. 23. juni kl. 9.00 - Avernakø rundt 30 km 

 

Lørdag d. 23 juni kl. 15.00-  Bjørnø rundt  - derefter Sct. Hans aften i klubben 

 

Søndag d. 24. juni kl.10.00 – Skarø rundt 35 km 

 

Til turene til Lyø, Avernakø og Skarø rundt skal du huske madpakken.  

 

Tilmelding på opslagstavlen eller til benteaalund@mail.dk  
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Udvendig maling af klubhuset – et fælles projekt 
 

Det er 7 år siden at vores klubhus sidst blev malet, og nu trænger det igen! 

Bestyrelsen har bevilget pengene, og arbejdet tilrettelægges af Harry, Lars og Niels O.! 

Så nu gælder det bare om at gentage succesen fra 2005, hvor rigtigt mange medlemmer bemandede 

ruller og pensler og der stod et flot resultat klar efter 14 dage. Vi satser på at gentage denne bedrift 

og har fastlagt tidspunktet: 

 

Start: 18. august  

Slut: 30. august 

 

Vi vil derfor opfordre alle til at afsætte tid i de to 

uger til at deltage.  I weekenderne vil der nok ske 

mest, men for dem, der bedst kan finde tid på 

hverdage vil der bestemt også være opgaver at 

udføre! 

 

Der vil blive hængt lister op på opslagstavlen, 

hvor man kan skrive sig på til arbejdet, og vi 

håber på stor tilmelding.  

 

Hans Henrik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sea Challenge søndag den 29. juli 
 

Igen i år er Faaborg Roklub vært for Sea Challenge. 

Roerne kommer forbi klubben søndag eftermiddag og bliver her til mandag morgen. 

For at gæsterne skal have en god oplevelse i Faaborg, har vi også i år brug for en jeres hjælp. 

Vi skal bl.a. bruge hjælpere til: 

 Tage imod og bære kajakker op på plænen. 

 Opstilling af boder m.v. 

 Stå i bod. 

 Stå for aftensmad på skolen 

 Hjælp mandag morgen til starten 

 Og et par stykker til observationspost ved Helnæsbugten. 

Der er møde i arrangeørgruppen i den kommende uge, hvor et par fra bestyrelsen også 

deltager, herefter vil vi orientere nærmere, og vi vil i år prøve at have lidt tættere kontakt til 

arrangørerne og formidle planerne videre til hjælperne.  

Men dem der har mulighed for det, sæt allerede nu dagen af og send mig evt. en mail om hvad 

du gerne vil hjælpe med.  

Jeg syntes personligt det er en hyggelig dag. Vi hjælper andre roere til at få en god oplevelse, 

og så plejer det også at give et pænt økonomisk bidrag til klubkassen. 

På bestyrelsens vegne 

Jan Madsen - jan@ing-madsen.dk 
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FOTO-KONKURRENCE !! 

 

 
 

 

Årebladet indbyder hermed til foto-konkurrence 

Tag sommerens bedste billede og send det til Årebladets redaktion 

 Man kan stille op i 3 kategorier:   

VAND - SOLNEDGANGE - ROERE PÅ TUR 

Billeder vil blive bragt løbende i bladet (  vi kan nok ikke bringe dem alle ) 

Selvfølgelig nedsætter vi en dommerkomite, som vil kåre det bedste indenfor hver kategori.  

Vinderne vil blive offentliggjort ved standerstrygning og jo - der er præmier ! 

SÅ ER DET BARE UD MED LINSEN  
 

 

Motionsturneringen 
 

I maj måned har 87 roere, roet 5.575 km. dvs 64km i gennemsnit pr. roer. 
Det er dejligt at se så mange af medlemmerne faktisk er aktive roere. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Nye Roere 

  
Vi har fået 5 nye medlemmer, hvoraf 2 Frede og Bent er tidligere roere. 

Vi har haft 3 til instruktion - Rudi, Karen Margrethe og Hans - som er eller næsten frigivet som roere. 
 Tag vel i mod dem, så de hurtigst muligt kommer ud at ro. 

________________________________________________________________________________________ 

 
Unge roere 

 
Så har vi 10-12 gymnasieelever, der lige prøver at ro og regner med at melde sig ind i Roklubben for at ro i 

sommer. De skal være meget velkomne. De fleste flytter jo nok fra byen, når de har fået studentereksamen, 
men  vi håber de får lyst til at fortsætte med at ro – her eller et andet sted. 

Tak, til dem som vil hjælpe med at de får en god oplevelse. 

 

Bodil Madsen 



 

Siden sidst – har vi haft dronningebesøg, 

hvilket jo var en stor oplevelse for byen og 

øerne. 

Jeg fandt et par billeder fra dronningebesøget i 

1990, hvor vi ser de kongelige vandre til og fra 

Tømmergården.  

Både dronningen, prinsgemalen og borgmester 

Richard Hansen ser bedre ud end i dag ! Men 

det gør de fleste af os jo heldigvis! 

Det giver mig anledning til at oplyse, at jeg 

som barn oplevede at se kong Chr. den X ved 

et besøg i nærheden af Silkeborg, da jeg 

besøgte min morbror.  

En stor oplevelse for en lille knægt nogle få år 

efter krigen (altså 2. verdenskrig). 

 

Åreknuden 
 

  
4 både var på vandet og tage i mod Dannebrog                                        De royale gravhunde Vega og Helike luftes 

 

Roerne var på plads med kameraerne                                                       Og der rejses årer 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Juni 2012 

Fr. 22. 18.00 Vi ror Danmark Rundt – Rundt om Lyø 

Lø. 23.  9.00 Vi ror Danmark Rundt – Rundt om Avernakø 

Lø. 23.  15.00 Vi ror Danmark Rundt – Rundt om Bjørnø 

Lø. 23.  18.00 Sankt Hans i Roklubben, spisning og bål 

Sø. 24.  10.00 Vi ror Danmark Rundt – Skarø  

Juli 2012 

Sø. 29.  Sea Challenge (Jan og Hans-Henrik) 

Ma. 30.   Sea Challenge (Jan og Hans-Henrik)  

August 2012 

Lø. 4.   Fælles Rotur på Odense Fjord (Finn/Bente) 

Ons. 15.  18.00 Madpakketur (Annie) 

Lør. 18.   Kanindåb (Jan og Finn) 

Fr. 31.   Fælles weekendtur til Nordsjælland (Finn og Bente) 

September 2012 

1.-2.   Fælles weekendtur til Nordsjælland (Finn og Bente)  

Lø. 15.   Fælles klubtur (Bente og Finn)   

28.-30.  Løvfaldstur  på Gudenåen (Finn)  

Oktober 2012  

Lø. 27.   Standersænkning  

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk 

 

Roklubbens bestyrelse 2012 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  

Jan Madsen, næstformand, materialechef, 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  
Susanne Møller Duus, tlf. 26 71 25 75, smduus@gmail.com  

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