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Formandens hjørne 

 
På grund af påsken havde vi i år standerhejsning en uge før end vi plejer. Det var en kold dag med 

sne da vi satte standeren, og det har det været siden. Men nu synes foråret at komme så vi kan 

komme på vandet igen.  

Vores handlekraftige brohold er gået i gang med den nødvendige reparation af broen. Det er en 

nødvendig reparation som vi ikke lige havde forudset da vi lavede budget. Men nu har heldet til 

smigret os, vi har fået en gave fra sparekassen Faaborg på kr. 10.000. Vi har endnu ikke fået en 

aftale om hvornår gaven skal overrækkes, men jeg håber på, at vi kan få lavet en ceremoni i 

forbindelse med vores åbent hus arrangement tirsdag den 16. april. Jeg håber på godt vejr, så der 

denne aften bliver rigtig megen aktivitet både på vandet og i klubhuset. 

Vores projekt med hejseværk i bådehallen er kommet et godt stykke videre. Vi har fået et tilbud der 

kan rummes indenfor det budgetterede , og vi forventer at arbejdet snart kan gå i gang.  

I forbindelse med instruktionsweekenden 3. og 4. maj kan vi bruge alle de medlemmer der har lyst 

til at tage den første tur sammen med nye roere. Er man forholdsvis ny er det en enestående chance 

for at få genopfriske de grundlæggende ting ved rotaget, og også for de mere erfarne plejer det at 

være en sjov dag.  

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sæson med mange gode oplevelser. 

Gert.  

 
 

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

 

 

SIDSTE ARBEJDSLØRDAG 

 
De aller sidste ting, der kunne findes på at lave inden sæson start - der blev vist mest flyttet lidt 

både rundt og kigget og snakket 

 

 

 

 
Men den slags lediggang kan jo føre kreativitet 

med sig.  

 

For hvad skete der så ?  

 

 

 



 

 

 

Årebladets redaktion var på stedet  

og fulgte hvordan opholdsstuen 

fik et fint og hyggeligt hjørne. Og 

billederne på væggene blev udsat 

for lidt omflytning.  

 

Forhåbentlig falder det hele i 

smag hos klubbens medlemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START PÅ EN NY SÆSON  
 

 

 

 

Så blev en ny sæson skudt i gang med standerhejsningen 

 



 

 
 

.  

 

Vejret var ikke lige præcis sådan, at man kunne forestille sig en rotur i sol og varme - men det kan 

billeder heldigvis hjælpe os til at huske  

 

Standeren blev hejst  

 

 

 
 



 

OG BAGEFTER VAR DER SPISNING……….. 

 

Den gode middag til Standerhejsningen d. 23. marts 
 

Standerhejsningen bød vejrmæssigt ikke op til årets første rotur, men til en hyggelig aften i 

roklubben med velkomstdrink og dejlig middag. 

 

Udenfor skinnede solen og indenfor var bordene fint pyntede med duge og tulipaner. 

Aftenen startede kl. 18 med et glas champagne, sponsoreret af Tage Andersen, der havde fødselsdag 

og i den anledning ville fejre dagen med os og et vennepar fra Odense. 

Og de ca. 35 deltagere kvitterede da også med en velfortjent fødselsdagssang.  

 

Og så var madholdet klar med den dejligste middag, som bød på fyldt dansk lammekølle, æblesalat 

med persille, bagte rødløg, flødekartofler, bagte gulerødder med timian, citron og persille samt 

tzatziki.  

Desserten var en lækker kage med creme og kiwi. 

 

Der var en rigtig god stemning, og folk hyggede sig. Der blev snakket, skålet og snakket, skålet og 

snakket, skålet og…... 

Alle glæder sig til den kommende rosæson med ture på vandet og nye maddage. 

Nu mangler vi blot at foråret viser sig, ligesom de to viber jeg så lørdag formiddag ved Sundet. 

 

Elsebeth E. 

 

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

 

 
Og minsandten om det ikke er lykkedes at få vristet lidt opskrifter ud af mesterkokkene  

 

Kommer her :  

 

Æblesalat til 8 personer. 

8 røde æbler i smalle både  

1 rødløg i tynde skiver 

1 stort bundt bredbladet persille – grofthakket  

Salt og peber 

Olivenolie  

 

Bagte gulerødder m/citronskal og oliven 

1,2 kg.  gulerødder i store stave 

Vendes i olivenolie, 2 fed hakkede hvidløg, salt og peber og bages ved 200 grader (varmluft)  i 20-

25 min.  

200 gram grofthakkede oliven, 1 håndfuld hakket persille, skal af 1 økologisk citron, 2 spsk. 

citronsaft blandes og drysses over gulerødderne.  

 

 

 

 



 

 

REMINDER 
 

Husk  

 

 D. 13. april er der REKLAMETILTAG for roklubben med 

uddeling af pamfletter rundt omkring i byen.  

Mød op kl. 10.00 i roklubben til opgavefordeling 

 

 D. 16. april er der ÅBENT HUS   - alle er velkomne til at 

være med  

 

 D. 4. og 5. maj er der INSTRUKTIONSWEEKEND  

Det er i år lørdag kl 13-17 og søndag kl 9-15 

 

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

 

 

 

 
WEEKENDTUR D.  1.-2. JUNI  i HELNÆS BUGTEN 

Det er nærmest ubeskriveligt at ro  rundturen omkring de tre små øer i Helnæs Bugt,  den 3½ 

kilometer meter lange, veltrimmede Illumø, den skovdækkede Vigø og det lille stykke land midt 

imellem, cirka 5½ tønderland, der udgør Horsehoved.  

Vi kører bådene til Bøjden, og lørdag og søndag ror vi rundt i Helnæs Bugten, kystnært, går i land 

på Illumø med de skønne vejnavne som Den Ene Vej og Den Anden Vej, bader, spiser is på Falsled 

havn, og det er selvfølgelig helt fladt vand. 

Vi  har planlagt at overnatte i shelter´s eller telt på Helnæs, hygge os ved bålet og spise grillmad. 

Det bliver helt sikkert fint rovejr, varmt og ingen regn. 

Der er evt. mulighed for kun at ro med den ene dag, og der er naturligvis også mulighed for at tage 

hjem og overnatte, hvis man ønsker det.  

Tilmelding til bfaalund@mail.com eller på opslagstavlen. 

 

 

 

 

 



 
Få en god start på rosæsonen 

 
 
Nu er rosæsonen endelig startet, og vi længes alle efter at komme på vandet. 

De første har allerede været på vandet, selv om vejret ind i mellem minder 
mere om vinter end forår. 

 
Men selvom foråret er på vej, er vinden og vandet stadig koldt ca. 2 grader. 

Det er derfor vigtigt at være lidt mere påpasselig end sædvanligt. Man bør kun 
tage ud i stille vejr og holde sig tæt til land, samt være klædt rigtigt på til det 

kolde vejr.  
 

Det kolde vejr og mere tøj betyder, at man ikke er helt så bevægelig, som man 
ellers er. Derfor må det anbefales at ro med redningsvest i den første tid, indtil 

vandtemperaturen er kommet væsentligt højere op. 
 

Et godt råd fra rochefen 

Finn 
 

 
 

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

 
 

 
 

 

Fællestur torsdag den 9. maj 2013 kl. 13.00 
 
 
Det er ikke fordi vi ikke har styr på ugedagene, men søndagsturen er torsdag den 9. maj 
– det er Kristi himmelfartsdag. 
Vi tager en tur i det lokale farvand – f.eks. Nab ellers Korshavn – det bliver noget i den 
stil afhængig af vejr og vind. Forhåbentligt får vi også solen at se, så vi kan nyde kaffen i 
den skønne natur, ellers drikker vi den i roklubben, når vi kommer hjem. Hvis der skulle 
være en, som har lyst til at bage kage, så skal de ikke holde sig tilbage. 
 
Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller til Finn Madsen på mail:  
finnmadsen.ny@gmail.com eller på tlf. 41 96 18 93.  
 
På turudvalgets vegne 
 
Finn  
 
 
 
 
 
 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 

 

 
Fælles rotur onsdag den 15. maj 2013 kl. 17.00 

 
 
Vi tager en lille tur i det lokale farvand, så vi kan være hjemme til spisning i roklubben 
kl. 19.00, så har madholdet sikkert sørget for noget god mad til de sultne roere. 
 
Der er ingen tilmelding til turen så mød bare op lidt før kl. 17.00. 
 
På turudvalgets vegne 
 
Finn  
 
 
 

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

 
 
 

Siden sidst har også foreningen Gamle Roere holdt generalforsamling. 

Der var samlet 22 ud af de i alt 34 der er betalende medlemmer af denne ærværdige klub. 
 
Generalforsamlingen forløb i en god og hyggelig atmosfære, hvor Stoffer som foreningens 
formand, indledte mødet med at aflægge en fyldestgørende beretning. 
 
Derefter blev Jørgen Rise valgt som dirigent, og punkterne i dagsordenen blev korrekt gennem- 
gået og godkendt af forsamlingen. 
Til posterne som bestyrelsesmedlemmer var der genvalg, bortset fra Carsten Lorenzen, der blev 
valgt i stedet for Hans Erik Steiner, der havde udtrykt ønske om at udtræde af bestyrelsen. 
 
Efter generalforsamlingen var der buffet, en lækker anretning fra Kokken og Jomfruen (Frank og 
Anny Dibbern) hvilket man nød i hinandens selskab. Med diverse drøftelser bl.a. om nogen kan få 
nogle gode ideer der kan gavne støtteforeningens beståen. 
 
I den forbindelse kan nævnes at foreningen arrangerer et foredrag med lysbilleder fra Helge 
Nordholt’s ophold i Nordøstgrønland som tidligere medlem af SIRIUS patruljen. 
Datoen er fredag den 17. maj 2013 kl. 18.00 i roklubbens lokaler. 
Mere om arrangementet i næste åreblad og opslag i klubben med anmodning om tilmelding. 
 
Åreknuden 

 

 

 
 



Roklubbens bestyrelse 2012 

 
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 Loh.lonehansen@gmail.com 
Instruktionschef Bent Gregersen 23 41 65 92 begregs@gmail.com 

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

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

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

 
 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

April 2013 

Lør. 13.  10.00 Hvervning af nye medlemmer  

Tir. 16.  17.00-21.00 Åbent Hus  

Maj 2013 

Lør. 4.  13.00 Instruktion 

Søn. 5.  9.00 Instruktion 

Tors.9. 13.00 Fælles tur   

Ons. 15. 17.00 Fælles rotur 

Ons. 15. 19.00 Maddag (Tove, Annie, Karen Margrethe, Grethe, Henny) 

Juni 2013 

Lør. 1.-2. 10.00 Weekend-tur i Helnæsbugten 

Søn. 9.  5.00 Rundt om Avernakø  

Ons. 12.  18.00 Madpakketur 

Søn.23.  18.00 Sankt Hans Aften i Roklubben 

Juli 2013 

Lør. 20. -27. Uge 30 Bornholm 

Søn. 28. 
Man. 29. 

Eftermiddag 
Morgen  

Sea Challenge Fyn ankomst til Faaborg            
Sea Challenge Fyn afgang til Assens                                               

August 2013 

Tor. 8.  18.00 Madpakketur  

Søn. 11.   Bogense-Æbelø  

Lør. 30. -31  Weekend-tur i Det sydfynske Øhav 

September 2013 

Tirs. 3.  18.00 Madpakketur  

Tirs  10 19.00 Maddag (Ingrid, Gert, Elsebeth, Hans Henrik m.fl.) 

Oktober 2013 

Fre. 11.-13.  Løvfaldstur på Gudenåen 

Lør. 26.   Standerstrygning  

November 2013 

Fre. 29.  Julemaddag (Anne-Grethe, Jørn, Susanne, Peter m.fl.) 

Januar 2014 

Fre. 31.   Herreaften (Tage, Bent, Ole, Helge) 

Februar 2014 

Fre. 7.   Pigeaften (Susanne, Hanne , Pia, Bodil og Karen) 

 

 



 

 

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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