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FORMANDENS HJØRNE 
 

Efter endnu en dejlig mandags-rotur sidder jeg nu med årebladsredaktionen åndende mig i nakken 

og skal have skrevet formandens hjørne inden dead-line. 

Denne mandag den 10. juni har der været en 2-åres ude kl. 7 og igen en 2-åres kl. 8.45. Til åben 

roning kl. 9 var der en 2-åres og en 4-åres ude. Kl. 17 var en 2-åres ude. Og endelig til åben roning 

kl. 18 var der en 4-åres og 4 stk. 2-åres på vandet.  I alt 34 af klubbens medlemmer har roet i dag. 

Jeg synes det er en dejlig aktivitet vi ser, og fremmødet til åben roning har aldrig været så god som 

nu. For år tilbage var det undtagelsen at man roede på de tidspunkter hvor der var åben roning. Man 

roede hellere med sit faste rohold. Mange så det som en kedelig pligt af hensyn til de nye 

medlemmer. Dette er helt vendt - nu ror medlemmerne lige så gerne til åben roning som på faste 

rohold.  

Måske en eller anden har svært ved at få overblik over hvornår man kan møde op i klubben til åben 

roning? Reglen er at man bare møder op på det pågældende tidspunkt, og kan der ikke dannes hold 

må sidste mand gå hjem igen. Med fare for at heller ikke jeg har det fulde overblik vover jeg 

alligevel at lave en liste over åben roningstidspunkter: 

Mandag kl. 9 og kl. 18. 

Onsdag kl. 9. 

Torsdag kl. 18. 

Fredag kl. 9. 

På linje med åben roning er madaftenerne også blevet mere populære. Jeg synes der har været en 

stigende deltagelse de sidste madaftener. Jeg synes det er rigtigt hyggelige aftener og vi kan ikke 

takke madholdene nok for det store arbejde de laver for at lave virkelig velsmagende og billig mad 

til fælles bedste. 

Vi har desværre fået et par huller i den østre sliske til opslæbning af både. Slisken er gennemtæret 

og skal udskiftes. Indtil da henstiller jeg til at man benytter slisken med forsigtighed, og allerhelst 

benytter den vestre sliske om muligt. 

Med de bedste rohilsner Gert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tåsinge rundt og Rantzausminde. 
Det var ikke fordi vi ikke kunne kende forskel på Helnæsbugten og Tåsinge, men set i lyset af at vi 

kun var 6 roere, der var tilmeldt og de tidsmæssige ressourcer, der skulle bruges på at hente 

bådtrailer i Odense, blev vi i ugen op til turen, enige om at udskifte Helnæsbugten med Tåsinge 

rundt. Og måske kunne vi også nå rundt om Thurø. 

Bente arrangerede, at vi kunne overnatte og låne både i Svendborg Roklub. 

Vi startede fra Faaborg kl.8.00 lørdag morgen, og ca. kl. 9.30 lagde vi fra land i Svendborg for at ro 

vest om Tåsinge. En tur på ca. 40 km. 

Vejret artede sig fint, vi havde lidt vind fra skiftende retninger og af lidt vekslende styrke, men 

solen skinnede, og så er alt jo godt. 

Undervejs blev der holdt passende pauser, hvor der blev indtaget diverse livsfornødenheder . 

 
Vi spiste frokost i Skovballe - en lille hyggelig jollehavn på vestsiden af Tåsinge. 

 
Efter et par timers roning kom vi frem til en lille landtange med sandstrand på sydsiden af Tåsinge, 

hvor vi fik eftermiddagskaffe med hjemmebag . 

Videre gik det over mod Siø-dæmningen.  Vandet var spejlblankt et par kilometer før dæmningen, 

men det fik en noget mere krøllet karakter på østsiden af dæmningen. Utroligt så meget læ en så lav 

dæmning kan give. 

Spændingen steg. Havde vi valgt den rigtige vej rundt?  Hvordan ville vejret i Lunkebugten  te 



sig??? Stedet er jo kendt for at være ”lusket”.  Men Lunkebugten viste sig fra sin venlige side, og 

efter en afslappet tur gennem Svendborgsund landede vi i roklubben ca. kl. 18.30. 

En enkelt af os måtte i slutningen af turen erkende, at der kommer et tidspunkt i enhver mands liv, 

hvor han ikke længere kan give køb på styretiden…  

Bådene blev kørt på plads. Havneøllen indtaget. Badet klaret - og så var det ”ma-tid”. 

 
Alt, bortset fra en smule salat, blev spist. Store Irske oksebøffer, kylling og den obligatoriske 

frankfurter med det hele samt Lone´s  indkøb af mange nye kartofler forsvandt som dug for 

solen. Ingen nye kartofler til frokost næste dag, men til gengæld  en lækker mættende og hyggelig 

middag. 

Svendborg Roklub har Dunlopillo madrasser i deres gæsterum, så efter en god nattesøvn og 

morgenmad, var vinden i nattens løb frisket så meget op fra NW, at turen rundt om Thurø blev 

opgivet.  Alternativt ville vi ro en tur i Skårupøresund, men på vej over til Thurødæmningen blev vi 

enige om, at det måske kunne blive lidt for spændende at komme under dæmningen med det 

aktuelle vindtryk.  Og da ingen af os havde taget turen før, blev den endelige beslutning at ro til 

Rantzausminde Havn.  

 Her indtog vi kaffen og en halvsmeltet negerbolle i højt solskin. 

Tilbage til Svendborg. Bådene skulle rengøres og sættes på plads. Frokosten blev indtaget (uden 

nye kartofler) og så startede hjemturen til Faaborg. 

Endnu en fin tur med gode rokammerater var slut. 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Karen, Lone, Bente, Karen Margrethe,  Finn og Bent . 

 

 

 



Husker I den dejlige mad, som vi fik til den sidste 

madaften ? 
 

 

 

 

På utallige opfordringer kommer her lidt opskrifter fra Grethe 

 

Krydret andebryst på savojkål 

 

100 g. grønne linser 

2½ dl. vand eller mild hønseboullion 

 

1- 2 andebryster 

1 savoykål 

friskkværnet peber + salt 

2-3 tsk. gurkemeje 

lidt spidskommen 

lidt knuste korianderfrø 

reven muskatnød 

lidt st. cayennepeber 

400 g. skrællet selleri 

1 – 2 store bananskalotteløg 

1 – 2 dl. piskefløde 

 

Skyl linserne, kog dem efter anvisning i vand/boullion 

lad dryppe godt af. 

 

Rids fedtsiden på andebrysterne. bland de forskellige krydderier. 

Gnid halvdelen af krydderierne godt ind i kødet og lad trække, mens du  

tilbereder kålen. 

 

Snit kålen ret fint, læg i en skål med lidt salt, og dæk med spilkogende vand. 

Lad det stå i 5 – 10 min. Hæld vand fra og lad kålen dryppe godt af. 

Læg kødet med fedtsiden nedad på tør pande, og steg det fint gyldent. 

Vend andebryster, drys let med salt og steg kødsiden i det afsmeltede fedt  i ca 15. min. 

eller evt. i ovn i ca samme tid. Lad kødet trække ca 10 min. inden udskæring 

Skær selleri i små tern, snit løgene. 

Sauter løgene klare i fedtstof fra kød på panden. Tilsæt selleri – sauter igen  

og vend resten af krydderierne i, tilsæt fløde.  

Lad koge igennem, vend linser i og fordel blandingen over kålen. 

Skær kødet i tynde skiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derudover serverede vi en grov kartoffelmos bestående af: 
  
Alm. kartofler - ca 500 - 600 g. 
2 - 3 Søde kartofler (alternativt gulerødder) 
1-2 pastinak 
200 - 300 g. jordskokker 
  
Alt rengøres og skøres i mindre stykker - koges møre i usalltet vand. 
Kogevand hældes fra (og gemmes) 
  
Kartoffelblandingen moses groft - spædes med kogevand 
og smages til med salt og peber 
(altså ingen smør eller mælk) 
  
Rækker til 4 personer 
  
God Appetit! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÅBEN RONING  

 
Endnu et formiddagshold  

Vi  mødes fredag kl 9 og vi er hjemme inden middag. 

Mød op, der ingen tilmelding, skrive dit navn på tavlen.  Hvis holdet ikke går op, er det sidste mand 

der må gå hjem. 

 

Hilsen 

Bente 

 

 

 

 

 

 



Nu  

hvor vi er godt i gang med rosæsonen, er det tid til at minde om rengøringen.  

Vi bringer lige oversigten, så det er nemt at huske, hvornår det er……… 

 

 

Rengøringsplan for sommeren 2013 

Uge navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, 

18 Britt Vahl Rasmussen (121) 

20234740 

Dorte Werge (61) 

21731287 

Jørgen Vahl Rasmussen (70) 

20234740 

19 Karen Bertelsen (36) 

20139085 

Finn Madsen (166) 

41961893 

Jann Madsen 

29451463 

20 Karen Margrethe Straarup 

(12) 

23205466 

Bent Gregersen (10) 

23416592 

Bodil Madsen (67) 

29808224 

21 Alice Laursen (122) 

22574250 

Inger Gade (170) 

62631813 

Brian Kirkegaard (58) 

41401560 

22 Harry Kjeldsen (21) 

62611487 

Niels Justesen (15) 

62610166 

Erik Prisholm (133) 

29792103 

23 Anette From-Nielsen (73) 

62613847 

Anders Weber (64) 

28701745 

Vibeke Andersen (19) 

30510533 

24 Helge Hermansen (60) 

20888060 

Susanne Møller Duus (111) 

26712575 

Peder Olsen (41) 

62618153 

25 Susanne Ostrowski (24) 

60640609 

Ulla Jacobsen (63) 

62612751 

Åse Christoffersen (147) 

62615149 

26 Elsebeth Elsted (155)  

20734577 

Hans Henrik (98) Arne Kay Nielsen (62) 

27 Tage Andersen (37) 

62613303 

Anne-Grethe Caben (77) 

62610680 

Jørn Caben (172) 

62610680 

28 Grethe Kjeldsen (27) 

62611487 

Karen Ørbech (3) 

62617963 

Gurli Dahl (47) 

62610006 

29 Pia Lindholm (125) 

24450917 

Bente Aalund (102) 

25547477 

Torben Mortensen (71) 

20781298 

30 Niels O Nielsen (182) 

62612498 

Hans Vejlø (14) 

 

Karin Mortensen (6) 

21617429 

31 Lars Barnebjerg (100) 

62617410 

Niels Fritsdal (84) 

20330575 

Palle Jørgensen (83) 

23602785 

32 Lone Hansen (2) 

62642119 

Kurt Hansen (65) 

24989659 

Christian Rasmussen (92) 

28481263 

33 Ingrid Hviid (34) 

26743122 

Jørgen Albertsen (59) 

66117280 

Axel Gomard (4) 

23201120 

34 Henny Tikjøb (104) 

25138288 

Annie Henriksen (11) 

62612360 

Tove Groesmeyer (162) 

62619044 

35 Vibeke Barnebjerg (91) 

62617410 

Marie Jakobsen (113) 

62632174 

Pia Suse (20) 

62613292 

36 Jørn Mogensen (89) 

62610585 

Torben Basnæs (90) 

62261734 

Jan Lorenzen (108) 

62617074 

37 Solveig Mogensen (80) 

62610585 

Inge Kielmann (154) 

62613680 

Hanne Lundorff (25) 

62614686 

38 Kirsten Andersen (43) Ole Andersen (56) Erik Feddersen (123) 



30290139 30297106 62241238 

39 Fritze Steiner-Johnsen 

(107) 

60519098 

Jytte Clausen (53) 

20614513 

Jørgen Rise (57) 

62613717 

40 Hanne Møller Hansen (55) 

24489029 

Susanne Quistgaard (68) 

61285044 

Elsebeth Fritsdal (151) 

29244052 

43 Birthe Juul (17) 

62618314 

Frank Dibbern (82) 

62613718 

Carsten Lorenzen (46) 

62602145 

 

1. navn på listen er ansvarlig for at arrangere med resten af rengøringsholdet hvornår der skal gøres 

rent. 

rengøringen skal foregå imellem torsdag aften og søndag aften i den pågældende uge. 

Er du forhindret i at gøre rent er du selv ansvarlig for at bytte med en anden på listen og give besked 

til 1.navn på listen. 

Hvis der er spørgsmål  så kontakt rengøringsudvalget 

Elsebeth Elsted   20734577 

Ingrid Hviid  26743122 

Anne-Grethe Caben 41820680 

Kirsten Andersen  30290139 

 

 

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

 

 

 
Nu har jeg fået indberettet til motionsturneringen 
 
69 roere har siden standerstrygning roet 4711 km, dvs vi har i snit roet 68, 28 km. 
 
Det kan vi gøre bedre, nu det gode vejr kommer. 
 
Venlig hilsen Bodil 

 

 

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

 

 

 

Hvis man kigger rigtig godt på dette billede - og er meget venlig overfor fotografen - så ser man på 

strandbredden en hejre, der traver rundt  

 

 

 

 

Da vi sad i båden og fik øje på den, kom der straks en 

tanke til - og en historie om Søren 

 

Nå - der er en hejre - så` no`en har vi allerede i båden 

--- 

 

Efterfulgt af grin af vitsen - igen igen  

 

 

 

 



 

 

BREAKING NEWS  
 

Vi bringer lige en ændring:  

 

 

Der er ikke  madpakketur onsdag d. 12. juni .  

 

Der er til gengæld mulighed for en rotur inden madaftenen torsdag d. 13. 

juni. 

 

Bare mød op kl. 17.00 - der er ingen tilmelding til det  

 

 

 

Husk at der er madaften torsdag d. 13. juni kl. 

19.00 

Og der er lagt op til lækker MORMOR MAD  

 

 

 
 

 

 

 

 



Sankt Hans  
kommer før vi ved af det  

 
Det fejres i roklubben som vanligt med fælles spisning og hygge.  

I skrivende stund er der ikke helt færdige planer, så hold øje med mailen.  

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

Siden Sidst  
 

 

 

Siden sidst er der dukket en erindring 

op om en ro-langtur i det Græske øhav i 

1998 arrangeret af MTU – D.F.f.R. 

  
En fantastisk tur til øen Lefkas, der ligger 

ud for det græske fastland i den Joniske 

bugt. 

Jeg har valgt et par udpluk af min dagbog: 

Tirsdag den 12. august 1998 efter diverse 

forberedelser var 6 både på vandet, og i 

havblik og skønt vejr (luften ca. 30 og 

vandet 27 grader) roede vi over til øen Maganisi og sydpå langs øens kyst frem til en kæmpestor 

grotte, der havde været brugt som skjul for u-både under 2. verdens-krig. En tur i bådene rundt i 

denne grotte var en utrolig oplevelse i halvmørke og det helt koboltblå vand. 

Tilbage langs øen og videre til bugten Spilio Bay ved byen Spatihori, der er en højt beliggende 

bjerglandsby, utrolig skøn og charmerende med panoramaer af (postkort)udsigter. 



 

 

 

 

Efter mange stejle trapper op til byen, fik 

vi noget koldt at drikke, mens vi nød dette 

pragtfulde sceneri. 

 

 

 

 

 

 

 

Om søndagen gik roturen rundt om Onassis’ ø 

Scorpios, der er en af de smukkeste øer i området. 

Imperiet efter Onassis ejer stadigvæk øen, hvor det kun 

er tilladt at gå i land et enkelt sted. 

Vi badede i denne store vig, hvor der havde været 

ankerplads for de fyrstelige yachter, der gæstede øen. 

20-30 tjenestefolk og vagter er stadigvæk på øen og 

passer og plejer stedet, selvom det sjældent benyttes. 

 

 

 

Hjemrejsen foregik fra den militære Peveza lufthavn på 

fastlandet, hvor ventetiden var ulidelig i  

33 graders varme og stillestående luft, selvom vi havde 

vænnet os til meget varme. 

 

En sjælden og oplevelsesrig langtur. 

 

 

 

 

                                                                         Åreknuden og hans kone 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Juni 2013 

Tors d.13. 17.00 Fælles rotur 

Tors d. 13.  19.00 Madaften 

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 bestyrelse 2013  

  
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   
Bent Gregersen, instruktionschef tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.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    

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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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