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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Om julemaddagen 

• Nytårsaften 

• Nytårskur 

• Årets 1. gåtur 

• Herreaften 

•  



 

 

 

Formandens hjørne. 
 
Den 8. december fik jeg den sørgelige meddelelse, at Kirsten Andersen 
var død. Kirsten blev medlem af Faaborg Roklub i 1973. Hun startede 
som roer i Skovshoved Roklub i 1959, blev langtursstyrmand i 1963, og 
var uddannet instruktør. I mange år var hun sammen med sin mand Tage 
aktiv i Årebladsredaktionen og en flittig instruktør. Senere ydede hun 
en stor indsats i Gammelroernes aktiviteter. For cirka 20 år siden 
måtte hun indstille roningen på grund af sygdom, men det forhindrede 
hende ikke i at tage aktiv del i klubbens sociale liv – jeg husker 
Kirsten i klubben med en stor stabel pandekager, modtage de hjemvendte 
roere efter en aftentur på fjorden. 
 
I bestyrelsen har vi arbejdet med revision af klubbens ro-reglement, og 
vi forventer, at resultatet bliver bekendtgjort i februar-nummeret af 
Årebladet. På generalforsamlingen vil det således blive muligt at 
diskutere det nye reglement, hvis der skulle være behov for dette. 
 
Motions- og turudvalget har planlagt gåture den første søndag i hver 
måned vinteren igennem. Jeg håber rigtig mange medlemmer vil bakke op 
om dette gode initiativ. 
 

Jeg benytter her lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtig god 
jul og godt ro-nytår. 
 
 

 

**************************************** 

 

 

 

 
Rengøring af roklubben i vinterhalvåret 
 
Roklubben er heldigvis også i brug om vinteren. Og dermed også behovet for at klubbens lokaler er rene. 
Vi har hængt en rengøringsliste på opslagstavlen i forhallen som du ( som en af dem der bruger klubben i 
vinterhalvåret) opfordres til at skrive dig på. 
Vi forestiller os at rengøring er tilstrækkelig hver 14. dag, og at det drejer sig om rengøring af omklædnings- 
og baderum, samt forhallen og ergometerrummet. 
 
Mange hilsner 
Rengøringsudvalget 
 
 

 
 



 

 
 
 

Heldige ANDe-Grethe 
  
Ja, det er næsten pinligt selv at skulle skrive om julemiddagen, når jeg selv har lavet  NOGET af den! 
  
Men, men, jeg havde fantastisk gode hjælpere. Kirsten havde på forhånd kogt risengrøden til ris a la 
manden aftenen før, og den lavede hun egenhændigt! Så jeg havde altså ikke "en finger med i spillet". 
Susanne havde på forhånd købt ind og hentet de gode tilbud rundt om i byen. 
Peter og Ole tog den "trælse" tjans at skrælle kartofler...som der sjovt nok altid er ligeligt af! 
Jørn, Ole og Peter dækkede borde. 
Susanne lavede rigeligt med rødkålssalat, og jeg skulle så bare stege flæskestegen og stege medisteren. 
Jeg ved ikke hvorfor; men flæskesvær ER bare svære at få sprøde, og jeg øver mig ellers en del! 
  
Vi må sige tak til Karen, fordi hun klarede opvasken, det var så smukt og dejligt! 
  
Traditionen tro var der megen snak og pjat med bankospillet, som Jørn og Ole stod for .Og jeg behøver vel 
ikke at fortælle hvem der "rendte med" hovedgevinsten!!!! 
  
God jul til jer alle! 
  
Anne-Grethe 
 

 
 

 
 
 
 



NYTÅRSAFTEN  
 
 
 

 
 
 
 
 

Som vanligt er der NYTÅRSFEST i roklubben ! 

LØRDAG D. 31. DECEMBER  

ALLE  er velkomne !   Måske også dig eller jer, som plejer at holde nytår 

på anden måde.  

Nytårsaften i roklubben er festlig, sjov, hyggelig - maden er 

superlækker og gæsterne er blandt de flinkeste i landet   

 

PROGRAM 

Kl. 18.00 Hendes majestæt Johnny Margrethes nytårstale 

Kl. 18.30 Middagen startes 

Kl. 24.00   Byder vi  et boblende velkommen til 2013  

 

TILMELDING  er nødvendig senest onsdag d. 19. december til  

HENNY  tlf   25 13 82 88       eller på mail  hebby@stofanet.dk 

 
 
 
 
 

 



 

 

 Herreaften 
Fredag den 25. januar 2013 kl. 18.30  
"The same procedure as last year …..” ?  
"The same procedure as every year …”.?  
 
Så herrer mød talstærkt op og  
vis I er mandfolk, der ikke går glip af et 
rigtigt herremåltid. 
 
Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben  
eller til Finn:  
mail: finnmadsen.ny@gmail.com  
mobil: 41 96 18 93 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 
 
 

Nytårsgåtur 
 

Søndag den 6. januar 2013 kl. 13.00 
Vi mødes i roklubben og går en tur i Svanninge Bakker. 

Vi er tilbage senest kl. 16.00, 
så vi kan nå at deltage i nytårskuren. 

 

 

 



Nytårskuren 2013 

 

Holdes  søndag  d. 6. januar kl. 16-18 

Der vil blive serveret champagne og kransekage 

Vi skal hygge os og ønske hinanden  GODT NYTÅR  

 

Vi glæder os til at se mange  

 

Gl. Roerne 

 

 

************************************** 

 

 

Siden sidst. 
 

På grund af hårdnakkede rygter om at roklubbens opvaskemaskine er tjenlig til udskiftning, 

har Helge talt med direktør Mogens Nielsen, KEN A/S, Brobyværk, som i sin tid har udviklet og 

produceret maskinen. 

Mogens tilbød selv et serviceeftersyn, hvilket foregik den 29. november (i år), hvor han foretog et 

grundigt tjek og diverse justeringer (uden beregning). 

Udover at påfylde afspændingsvæske (beholderen sidder på væggen bag den sorte beholder) 

justerede han den nøjagtige væsketilførsel ved at stille på en magnetventil. Desuden blev tem-

peraturen på både vaske- og skyllevand tjekket og reguleret. 

Trevlesien blev rengjort, dysernes vandtryk kontrolleret og reguleret, og egentlig opvask blev 

afprøvet flere gange til det bedst tænkelige resultat blev opnået. 

 

Af gode og nødvendige råd skal nævnes, at evt. skylning før opvask kun må foregå med koldt vand. 

Tilsætning er fra start 1 bægerfuldt og efterfølgende en spiseskefuld ved hver opvask (afhængig af 

hvor snavset servicet er). 

 

På grund af den tilsluttede saltbeholder, der for øvrigt nu er bestilt udskifter hvert år i januar 

måned, mener Mogens ikke det bliver nødvendigt at afkalke maskinen, der i øvrigt ser fin ud og  

absolut ikke er tjenlig til udskiftning. 

 

De mest almindelige reservedele har de stadigvæk på fabrikken. 

 



Nostalgien kom i højsædet, da Mogens ringede hjem og fik oplyst at maskinen er fra 1973. 

Han udtalte: ”Efter at maskinen har holdt i næsten 40 år må det betyde, at vi laver tingene 

for godt”. 

 

Glædelig jul til alle   

Åreknuden 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formand Gert Flensberg 41 60 11 42  gertminor@stofanet.dk 
Næstformand 

og materialechef 
 

Jan Madsen 
 
29 45 14 63 

 
 jan@ing-madsen.dk 

Kasserer Lone Hansen 62 64 12 19 lonehansen@dbmail.dk 
Instruktion Bodil Madsen 29 80 82 24 bodilmadsen@hotmail.com 

 Susanne Møller Duus 26 71 25 75 smduus@gmail.com 

Sekretær Hans-Henrik Licht 23 20 01 56 pid@stofanet.dk 

Rochef Finn Madsen 41 96 18 93 finnmadsen.ny@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

December 2012 

Mandag d. 

31.12 

18.00 Nytårsaften 

Januar 2013 

Lørdag d.5. 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Søndag d. 6. 13.00 Gåtur i Svanninge bakker 

Søndag d.6. 16.00 Nytårskur 

Lørdag d.12 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Lørdag d.19. 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Fredag d.25. 18.30 Herreaften 

Lørdag d.26. 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Februar 2013 

Fredag d.1. 18.30 Pigeaften 

Marts 2013 

Søndag d. 3. 14.00 Generalforsamling 

Lørdag d. 23.  Standerhejsning 

 

   

 

.    



 
 
 
 

 

 
 

AL RONING MIDLERTIDIGT INDSTILLET ! 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

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