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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Herreaften 

• Pigeaften 

• Gåtur på Øhavsstien 

• Rotur Bornholm 

•  

• Aktivitetskalender   

 

 
Roere på gåtur i Svanninge Bjerge søndag den 6. januar 2013 

 



Formandens hjørne 

 

 

Først vil jeg gerne ønske alle medlemmer af roklubben et rigtig godt nytår. 

 

Mens vinteren strammer sit kolde greb er det tid til at tænke fremad mod et forhåbentligt godt 

nyt roår. Det er tid til at gå ens nærmeste omgangskreds efter - er der et eller andet potentielt 

medlem. Måske kender vi en, som bare skal have et lille skub for at realisere drømmen om at 

blive en af dem, man har set på fjorden en varm sommerdag, eller drømmen om at genoptage 

den fritidsaktivitet, man af den ene eller anden grund opgav for år tilbage. 

 

I næste nummer af Årebladet håber jeg, vi har en plan for modtagelse af nye medlemmer, og 

en plan for  instruktionsprogrammet. 

 

Der er ikke længe til årets generalforsamling. Går du med et eller andet ønske om et projekt, 

som du ikke kan  løfte alene, så er generalforsamlingen en god lejlighed til at komme frem 

med din ide, og måske få nedsat en arbejdsgruppe. 

 

Med de bedste rohilsner Gert. 

 

 

 

 
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  
 

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

 
 

                     Svømmeprøve 
 

Benyt vinterpausen til at få pudset svømmeformen af – og forny din 

svømmeprøve  inden rosæsonen starter.  

 

Vi er nogle stykker, som hver onsdag lige tager nogle kilometre i roergometret og 

kl. 19.00 tager vi i svømmehallen. Kom og vær med, der er plads til flere i 

bassinet. 

 

Det er nemmere at gøre det nu,  end når solen står højt på himlen. 

 

Hilsen 

Rochefen   

 

 



Årets traditionsrige 

Pigeaften i Faaborg Roklub 
fredag d. 1. februar 2013 kl. 18.30 

 

Mød op og tag del i en roklubbens tradionelle aktiviteter – 

denne gang den årligt tilbagevendende pigeaften – find 

tøsen frem, slå håret ud og kom blåt på øjnene 

så sørger vi for noget go' ma' og hyggelige omgivelser 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

Tilmelding på opslagstavlen i roklubben eller på mail til 

dorte.werge.nielsen@mail.dk. Senest d. 28.01.2013 

 

Hilsen og på gensyn fra festudvalget:  

Hanne, Marie, Åse, Susanne O, Elsebeth F og Dorte 

 

 
 

 

Gåtur  
søndag den. 10. februar 2013 kl. 9.00 

 

 

 

 

Månedens tur er på Øhavsstien fra Vester Skerninge til 

Svendborg, en tur på ca. 22 km. Det skulle være en smuk tur 

gennem Egebjerg Bakker og ned til Svendborg Sund.  

Vi mødes i Roklubben og følges ad derfra.  

 

Medbring madpakke, vand m.v. og praktisk tøj til årstidens vejr. 

 

Vel mødt til endnu en god tur.  

 

På turudvalgets vegne 

Finn 
 

 

 
Fra  Susanne Møller Duus: 

 
Søren Uldall The Danish Embassy in Greece Dansk roklub startet i Tolo, Argolida - 
primært for danske roere, der vil på oplevelsesferie i Grækenland, sekundært vil 
lokale grækere kunne blive instrueret af dansk(e) instruktør(er). Klubbens 
hjemmeside er under udarbejdelse. For yderligere information kontakt 
toloroklub@gmail.com eller Tolo Roklub her på Facebook. 
 

 

 

 

 

 

mailto:dorte.werge.nielsen@mail.dk
mailto:toloroklub@gmail.com


 

Frokost i Roklubben  
 

Følgende lørdage: den 12., 19. og 26. januar og den 9. 16. og 23. 

februar 2013 kl. 13.00 – MEN inden frokosten er der arbejdsdag. Vi 

starter kl. 9.00. Mød op. Der er opgaver til alle.  

 

 

 

 

 

 

 

Siden sidst er der igen fejret nytårsaften i roklubben. 

Denne gang var der kun 18 deltagende medlemmer, men det 

blev festen ikke dårligere af. 

 

Nogle af vore dejlige damer stod for aftenens kulinariske 

oplevelser af både mad og drikke. 

 

Dronningens nytårstale overværede vi i Britta og Niels’s stue 

på den anden side af vejen. Vi havde taget glassene med 

champagnen med, så vi kunne skåle med hinanden og 

dronningen uden at hun blev hakket i stykker (digitalt) ligesom sidste år. Som sædvanlig var 

det en god tale, bl.a. med advarsel om overdreven brug af cyberspace m.m. – MEN hun glemte 

søens folk, hvilket vi roere lagde særligt mærke til. Vores tidligere dronning i klubben (Rosa) 

huskede det jo hver gang vi havde nytårskur. 

 

Opholdsstuen og bordene var flot pyntede og man undlod at bruge grillen i 

bådhallen i år,   

idet oksemørbraden blev tilberedt i indbagt saltdej i køkkenovnene. 

 

Maden smagte fantastisk og snakken gik livligt, bl. a. fordi vi var blandet 

godt og senere kunne indgå i aftenens underholdning med diverse indslag, så 

ikke et øje var tørt. 

 

Man holdt ud til langt efter at rådhusklokkerne havde ringet det nye år ind. 

 

Redaktionen har lovet at bringe nogle billeder, evt. genbrug om ikke andet. 

 

Åreknuden 
 

 

Robukser 
 

Roshorts med indlæg 
 

Robuksen er lavet i et let og meget komfortabelt materiale, som 
holder pasformen vask efter vask. Buksen har optimal beskyttelse 

mod UV stråler, har en fremragende åndbarhed og er hurtigtørrende. 
 

Fås i sort og marineblå i størrelserne xxs til xxl.  
 

Vi  laver fællesbestilling, således at prisen er kr. 300,00 pr. par 
(normalpris kr. 345,00) .  

 

Bestilling  på opslagstavlen i Roklubben.  
Sidste frist for  bestilling er den 15. februar 2013.  

 



Ro-ferie rundt om Bornholm 
 
 

 
 

 

 

Turudvalget glæder os over at kunne invitere medlemmerne på sommerferie-rotur i uge 30.  

Vi er så heldige, at have fået et nyt medlem af Roklubben og Turudvalget – Bent – som er 

bornholmer og startede sin rokarriere i Rønne.  

 

Vi kan låne både i Rønne Roklub, hvor vi også kan overnatte, når det passer ind i turen. 

Turen forventes at blive 6-7 dage med start lørdag den 20. juli eller søndag den 21. juli . 

Datoen skal lægges fast i løbet af januar af hensyn til færgetransporten.   

 

Distancen rundt om Bornholm er ca. 120 km. så det er nødvendigt at være i nogenlunde god 

form. Vi er naturligvis meget afhængige af  godt vejr. Så det er ikke sikkert, vi når hele vejen 

rundt. Ruten og rodistancer  planlægges efter vejret, og der må påregnes rodistancer fra 20- 

40 km/dag.  Hvis det ikke er rovejr, vil der være planlagt ture rundt på øen – i bil, bus, cykel 

eller til fods.  

 

Vi overnatter i Rønne Roklub, i telt/hytter, som det nu flasker sig undervejs. 

Der arrangeres fælles kørsel i bil fra Faaborg Roklub. 

 

Pris for turen: 

Pris for transport fra Faaborg, færge, overnatning og forplejning incl. drikkevarer  forventes at 

være max.  3.000 kr. 

Prisen vil blive justeret (formentligt nedad), når vi kender deltagerantal m.m. Af prisen udgør 

transporten ca. 1.000 kr. 

 

Tilmelding: 

Kan enten ske på liste i roklubben eller på mail benteaalund@mail.dk  

Sidste frist for tilmelding 31. januar 2013 

Ved tilmelding indbetales kr. 1.000,00  til reg.nr.4692 konto nr. 4692287835.  Dette er 

nødvendigt af hensyn til reservation og indkøb af færgebilletter, jo hurtigere vi kan købe 

billetter jo billigere bliver det. 

 

Hilsen Turudvalget. 

mailto:benteaalund@mail.dk


 

Nytårsgåtur i Svanninge Bjerge. 

 

Årets første gåtur startede ud fra  Gåsebjergsand.  

 

Britta havde lagt en fin rute gennem Svanninge Bjerge – ad skovveje og ridestier - en fin tur, 

selvom vejret var noget gråt og udsigten fra Lerbjerg  sparsom. 

 

I stedet måtte vi (dem som kunne tåle det)  nyde de medbragte rester af julegodterne og en 

lille én til halsen.  

 

Efter et par timer var vi tilbage i Roklubben og den årlige nytårskur, hvor vi mente at have 

fortjent et ekstra stykke af Rosas fantastiske kransekage og et ekstra glas champagne.  

 

En god tradition at starte årets første søndag med en gåtur og derefter nytårskuren.  

 

 
Gl. roeres nytårskur den 6. januar 2013 

 

Søndag kl. 16. var der arrangeret med 32 pladser ved fire borde, der var dækkede med 

diverse snacks, Rosas dejlige kransekage og flere flasker champagne. 

 

Arrangørerne havde talt om, at der jo ikke plejede at komme så mange, men da der var gået 

nogle minutter efter at Stoffer som formand havde begyndt sin nytårstale, var alle pladser 

besat, hverken mere eller mindre. 

 

Stoffer holdt en god tale, hvor vi først mindedes Kirsten Andersen, der gik bort kort før jul.  

Savnet af Kirsten som menneske og ro kammerat berører os dybt og vi ærer hendes minde. 

   

Derefter fortalte han om julen nu om dage, og især om hvordan julen var i hans barndom. 

Hans mening var, at der nok var mere tid til fordybelse i julens budskab, bl. a. når man mødtes 

i hans forældres købmandsbutik. 

 

 I dag er mere et gaveræs, hvor børnene er utålmodige efter at pakke op og drukne i 

gavepapir. 

 

Efter et par hyggelige timer skiltes vi med ønsket om et godt nytår. 

 

På bestyrelsen vegne 

Harry 

 

 

 

 
 

 

 



 

Uddrag af Stoffers nytårstale:  
 

Så er den atter overstået  - julen og juletiden, som alle børn og barnlige sjæle elsker, men som 

forældre og bedsteforældre en gang imellem elsker at hade – simpelthen fordi den bliver mere 

og mere materialistisk. 

 

Allerede sidst i oktober begynder forretningerne med juleudstillinger. Reklamer opfordrer folk 

til  at købe julegaverne  med november-rabat, ”køb nu og betalt første rate på den store 

julegave i januar måned” o.s.v.. 

 

Og jo nærmere vi kommer juledagene, jo mere 

hektisk bliver det hele. 

 

Prøv engang at forestille dig en Jul i gamle dage 

– f.eks. i 30`erne. Prøv at forestille dig en lille 

sydfynsk landsby med en gammel  

købmandsgård og en brugs. 2. søndag i 

december tændes juletræet foran 

købmandsgården – samtidig har forretningen 

sat juleudstilling op – den består af en gammel 

hjemmelavet papkirke med en elektrisk pære 

indeni. 

 

Indtil sidste søndag før jul har købmanden og 

brugsen ikke søndagsåbent, men denne sidste 

søndag før jul holdes åbent fra kl. 12.00 til kl. 16.00  – ikke før kl. 12.00, for i kirketiden 

handler man ikke – sagde præsten. 

 

Efter kl. 16.00, når butikken er lukket, ankommer forvalter Andersen og frue fra det 

nærtliggende gods for at foretage juleindkøb. Købmandens kone har dækket op til kaffe i 

spisestuen, med blå blomst (2.sort.), hjemmebagte boller og smør til. Og børnene blev 

anbragt i køkkenet for ikke at forstyrre. 

 

Var Julen mere ”rigtig” den gang? Mange af vi ældre synes det. 

Vi havde ligesom mere tid til at tænke over baggrunden for at vi holder jul, og om noget i 

Julens budskab om - Fred på jorden og vi mennesker til velbehag. 

 

Købmandsgården var i øvrigt mit barndomshjem. 

 

Jeg kan allerede nu bekendtgøre, at GR´s generalforsamling er fredag den 15. marts kl. 18,30. 

Ved den lejlighed  har jeg fået lov til at trække mig som formand for GR.  Siden april sidste år 

har jeg vandret ind og ud af OUH næsten hver uge, og når jeg ikke skulle derud, så skulle 

Rosa. Det gør én lidt selvcentreret – og man forsømmer let mange ting, bl.a. arbejdet med GR 

– derfor har der heller ikke været den store aktivitet i det forløbne år, hvilket jeg beklager. 

Jeg vil slutte med at ønske jer alle et godt nytår. 

 

Stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

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


 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Januar 2013 

Lør. 12. 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Lør. 19. 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Fre. 25.   18.30 Herreaften 

Lør. 26.  9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Februar 2013 

Fre. 1.  18.30 Pigeaften 

Lør. 9.  9.00 Arbejdslørdag 

Søn. 10.  9.00 Gåtur på Øhavsstien 

Lør. 16.  9.00 Arbejdslørdag 

Lør. 23. 9.00 Arbejdslørdag 

Marts 2013 

Søn. 3.  10.00 Gåtur 

Søn. 3.  14.00 Generalforsamling i Faaborg Roklub  

Fre. 15.  18.30 Generalforsamling i Gamle Roere 

Lør. 23.   Standerhejsning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  

Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 

 

 
 
 

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, loh.lonehansen@gmail.com 

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  
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