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ÅREBLADET  

 

 

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Julemaddag 

• Julegåtur – og julehygge   

 
 



Formandens hjørne 
 

Siden sidst har vi haft standerstrygning. Jeg havde ikke selv mulighed for at være til stede, 

men jeg har hørt et og andet fra en nærstående pålidelig kilde. Dagen startede med 

pålidelighedsroning, og det indgyder respekt, at 3 hold deltog, til trods for at man måtte vade i 

koldt vand på en oversvømmet bro. Tillykke til vinderne som har fået deres velfortjente 

præmie.  

 

Samme dag blev vinderne af Årebladets fotokonkurrence afsløret. De strenge dommere Lars 

Barnebjerg og Arne Kay havde udvalgt et billede i de tre kategorier. Vinderbillederne er nu 

indrammet og kan beskues i klubben. Jeg har hørt medlemmer sige, at det kunne gentages 

næste år - måske er det en god måde hvorpå medlemmer kan sætte et personligt præg på 

udsmykningen i klubben. 

 

Inden standeren blev taget ned, fik vi overrakt en check på kr. 11.000 til nye åre fra Danske 

Banks fond.  Det var en dejlig afslutning på vores projekt ”nye kulfiberårer” som nu er 

afsluttet, så vi har kulfiberårer i alle inriggere. 

 

Siden sidst har Obama i USA opnået genvalg som præsident. Mange siger det er godt, så mon 

ikke det også er godt for rosporten. Hvis nogen har lyst til føre valgkampagne efter denne 

oplevelse, så er det ikke for tidligt at starte valgkampagnen op til generalforsamlingen søndag 

den 3. marts 2013. Der bliver mindst en ledig post i bestyrelsen, så det er bare med at komme 

i gang! 

 

Bestyrelsen vil på sit næste bestyrelsesmøde den 4. december gennemgå ro-reglementet og 

gennemdiskutere vores sikkerhedspolitik. Det er ikke alle bestemmelserne i ro-reglementet 

som bliver fuldt ud overholdt i øjeblikket. Det er opgaven at formulere et reglement som et 

stort flertal finder rimeligt, og at vi alle overholder de bestemmelser vi stiller op, til gavn for 

vores fælles sikkerhed. Hvis du har et synspunkt vedrørende ro-reglement, redningsveste eller 

andre ting angående sikkerheden, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne så vi kan få det 

med den 4. december. 

 

Jeg håber rigtig mange vil deltage i vinterens arbejdsdage og i vinterens selskabelige 

sammenkomster. 

 

Med de bedste rohilsner Gert. 

 

 



Arbejdslørdage efter nytår 

 

Lørdag den 5.  januar kl. 9.00-13.00 

Lørdag den 12. januar kl. 9.00-13.00 

Lørdag den 19. januar kl. 9.00-13.00 

Lørdag den 26. januar kl. 9.00-13.00 

 

Der er frokost kl. 13.00 hvis der er stemning for det. 

 

 

Motionsturneringen. 

 

 

87 roere har roet 19258 km, det er 221 km/ roer. 

En sølle (læs sølle vejr) fremgang på 11 km fra sidst. 

 

Vi håber på bedre vejr næste år og mere roning. 

 

Hilsen Bodil 
 

Julen og dermed den traditionelle 

Julemaddag i Roklubben står for døren……… 

Fredag d. 30. november 2012 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. 25. november i 

roklubben,  

mail : gyntelsbjerg14@live.dk 

eller Anne Grethe Caben tlf 41820680 

  

På glædelig gensyn  

fra Køkkenholdet  
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Siden sidst er der skyllet en masse tang op på roklubbens 

bro - som vist på billederne. 

Så meget som man sjældent har set. 

Det giver en masse arbejde, når det skal fjernes, men tang er 

måske ikke kun til gene for os. 

 

Det der skyller ind mod land kunne måske finde anvendelse  

på en eller anden måde. Måske kunne det komposteres til en  

gavnlig jordforbedring i haverne. 

Et forsøg har vist, at det fint kan lade sig gøre at opblande og 

omsætte tang/ålegræs ved sampostering med haveaffald.                                                                                                                       

 

Det kan også især udnyttes i madlavning. Tang er sundt og 

og lækkert i maden. 

 

Fakta om tang. 

Sunde stoffer. Tang er et fantastisk kosttilskud. Det indeholder 

mange essentielle aminosyrer og specielle flerumættede fedtsyrer, især det sunde omega-3. 

Der er desuden store mængder af sporstoffer og vigtige mineraler i tang – calcium, fosfor, kalium, 

magnesium og masser af jern og vitaminerne A, C, B1, B2, B5, og B12. 

 

Godt for kolesteroltallet. Der er undersøgelser, som tyder på, at tang sænker kolesteroltallet, fordi 

det indeholder specielle fedtstoffer-kulhydrater, der nedsætter blodets indhold af skadeligt 

kolesterol. 

 

Gavnligt for blodtrykket. Man kan bruge tang som erstatning for salt. Saltet i tang er primært 

kaliumklorid, som – modsat det almindelige bordsalt (natriumklorid) – ikke øger blodtrykket. 

 

Pas på jod. Nogle typer tang – især de brune arter (bladtang/kelp) – indeholder meget jod. 

Det er fint, fordi vi som udgangspunkt mangler jod i den danske kost, men omvendt kan man 

også få for meget. Spis derfor i gennemsnit højst tre til fem gram tørret tang af de brune arter 

om dagen. 

 

Derudover kan noget af tangen, nemlig ålegræs bruges til isolering. 

 

Ålegræs – et naturprodukt med mange gode egenskaber: 

Nemt og økologisk nedbrydning og skaber dermed ingen saneringsomkostninger. 

Gode isoleringsevner. 

Svært brandbart (B2 klassificering). 

Gode diffusionsevner. 

Nemt og sund at forarbejde i byggeriet, både i nybyggeri og renovering. 

 

 

Alt dette er jo meget godt, men det er vel lettere at skubbe tangen ud i havet igen !!! 

 

Åreknuden. 

 
 

 
 
 
 
 



Efterlysning 
 
På det seneste bestyrelsesmøde drøftede vi medlemssituationen, og vi må erkende, at der er 

plads til flere medlemmer i klubben og økonomisk ville det også være lettere at få tingene til at 

hænge sammen. 

 

Bestyrelsen efterlyser derfor nogle kreative medlemmer med masser af gode ideer og energi til 

at arbejde med medlemshvervning. I første omgang drejer det sig om at få en hel masse ideer 

og muligheder frem i dagens lys, så må vi efterfølgende prioritere og arbejde videre med dem. 

 

Interesserede bedes kontakte enten Gert eller mig. 

 

På bestyrelsens vegne 

Finn 

 

 

 

 

Billeder fra pålidelighedsroningen – Tage var dommer 

 

 

 



Vinderbillederne i årets fotokonkurrence 
 

 

Jørn Mogensen  

blev vinder i 

kategorien  

”Roere på tur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge Hermansen  

vandt i kategorien  

"Solnedgang”



Harry vandt kategorien 

”Vand” 

 

 

 

 

Tillykke til vinderne – og tak for mange gode billeder.  

Håber I vil være med igen næste år. 

 

 

 

 

 

 Gåtur søndag d. 9. december 2012 kl. 13.00 
 
Årets julegåtur er en kortere tur. Vi mødes i Roklubben og går via 

Sundbakkerne til Diernæs – Norden og retur til roklubben en tur på ca. 8 km. 
 

Efter turen vil der være gløgg og 

æbleskiver i roklubben kl. 15.30 og vi 
julehygger et par  timer.  

 
Alle er velkomne - også dem som ikke 

lige nåede gåturen. 
 

Vel mødt. 
 

På turudvalgets vegne 
Finn 

 
 

 



 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

November 2012 

Søn. 11. 9.00 Gåtur 

Lør. 17.  9.00 Arbejdslørdag 

Fre. 30.  18.30 Julemaddag 

December 2012 

Søn. 9.  13.00 

15.30 

Gåtur 

Gløgg og æbleskiver   

Man. 31.  17.45 Nytårsaften  i Roklubben  

Januar 2013 

Lør.  9.00 Arbejdslørdag 

Søn. 6.  12.30 

16.00 

Gåtur i Svanninge Bakker 

Nytårskur 

Lør. 12. 9.00 Arbejdslørdag 

Lør. 19. 9.00 Arbejdslørdag 

Fre. 25.    Herreaften 

Lør. 26.  9.00 Arbejdslørdag 

Februar 2013 

Fre. 1.   Pigeaften 

Marts 2013 

Søn. 3.   Generalforsamling 

Lør. 23.   Standerhejsning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, gæsteroere, tlf. 26 71 25 75, smduus@gmail.com  

Hans-Henrik Licht, sekretær, 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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