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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Nytårsaktiviteter 

• Gåture 

• Rengøringsliste 

• Lidt om gamle dage 

• Aktivitetskalender 



 

 

Formandens hjørne 

december 2013. 

Først et stort tillykke til Grethe og Harry 

som den 30. november kunne fejre 

guldbryllup. Formanden var til stede med 

en lille opmærksomhed for at markere den 

betydning de har for klubben. Og 

årebladets redaktion var også til stede og 

tog det glade billede af brudeparret. 

Reparationen efter stormskaden er sat i 

værk. Da der er en del leveringstid på de 

nye stålplader til bådehallen er det næppe 

sandsynligt at tømmeren kommer i gang før 

efter nytår. Vi har besluttet at benytte 

lejligheden til at få en ny og bedre 

tagbeklædning på opholdsstuen, de gamle 

bølgeplader er de oprindelige plader på 

bådehallen, som blev flyttet op på 

opholdsstuen efter stormen i 1999. 

Derimod regner vi med at reparationerne i 

omklædningsrummene kommer i gang 

inden jul. 

Det nye koncept med bådeklargøring om 

formiddagen på skiftende ugedage synes at 

fungere godt. Det er tydeligt, at der 

kommer noget fra hånden! 

Jeg vil gerne ønske alle medlemmer og venner af roklubben en rigtig god jul og et 

godt ronytår. 
 

 

 

*********** 

 

HUSK 
at der er Herreaften d. 31. januar  

og 

Pigeaften d. 7. februar 

 

Nærmere i næste nummer af Årebladet 

 

 



GÅTUREN søndag d 8. december  
blev lidt af en udfordring ! 

 

 

 
 

 

Og ALLIGEVEL  

 -trods snusket vejr 

og hindringer var   

de seje på banen 

 

 
GODT GÅET ! 

 
 
 
 
 

                                                      
 
  
 
 
 
 

 



Nytårsfest 
Som vanligt er der Nytårsfest i Roklubben 

tirsdag den 31. december 2013. 
 

Alle er velkomne!  
Også dig eller Jer, som plejer at holde Nytår på anden vis 

 
Program 

Kl. 18.00  H.M. Dronningens nytårstale 
Kl. 18.30  Middagen startes 
Kl. 24.00  Byder vi et boblende velkommen til 2014 

 
Indimellem affyring af krudt og evt. dans, 

udveksling af vittigheder og lign. 
 

Tilmelding er nødvendig senest torsdag d. 19. december til 
Henny tlf.: 25 13 82 88, evt. mail: hebby@stofanet.dk 

eller på listen herunder 
 

Pris for velkomstdrink, 3-retters menu, kaffe, champagne  
og kransekage er ca. 200-250 kr. 

 
Vin, øl og vand til klubbens sædvanlige lave priser 
Er det ikke godt nok, tag egne drikkevarer med. 

 
Menuen står vi selv for,  

opgaverne bliver fordelt blandt de deltagende 
 

Rolig nu, arrangørerne skal nok klare noget af hovedretten 
 
 
 
 

 

mailto:hebby@stofanet.dk


 

 

 

 

Nytårskur 2014! 
 
Gl.Roere inviterer traditionen tro til Roklubbens Nytårskur. 
  

Søndag den 5 januar 2014 kl. 16 til 18. 
  
Der serveres Champagne og kransekager, så vi hygger os og ønsker 
hinanden ” Godt Nytår” mens solen på smukkeste vis forsvinder over 
Horne land. 
  

På gensyn  
Gl. Roere                                                       

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

Næste gåtur  

 

ligger lige før nytårskuren 

søndag den 5. januar kl. 13.00. 

Mødested:  Roklubben. Vi kører derfra og op til Holstenshus skoven 
hvor vi går et par timer, så vi er tilbage til at blive nettet lidt inden 
nytårskuren for Støtteforeningen til Faaborg roklub  kl. 16.00 

 



OG SÅ LIDT FRA RENGØRINGSFRONTEN 

Hermed rengøringsliste gældende fra uge 50 
 
Uge 50  Bjørn nr 33 og Dorthe W nr. 61 
Uge   1  Henny  og Ebbe 
Uge   3  Anne- Grethe og Susanne nr. 111 
Uge   5  Niels nr. 84 og Palle nr. 83 
Uge   7  Palle Johansen nr. 190 og Torben M.  nr. 71 
Uge   9  Carsten Lorenzen  nr. (46 /108) og Torben B.  nr.90 
Uge  11 Bodil nr. 67 og Karen nr. 36 
Uge 13 Lars B. Nr. 100 og Elsebeth nr. 155 
Uge 15 
Uge 17 
 
 
Vi forventer, at I indbyrdes aftaler rengøringstidspunkt 
Tlf. nr findes på opslagstavlen ved skrivepulten i bådhallen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rengøringsudvalget 

 

 

*********** 

 

 

En af de årlige tilbagevendende begivenheder er nu vel overstået! 
 
Det skete den dag 29. november i år 2013, at alle var blevet hidkaldt til 

julemaddag. 
Mange var mødt op for, at nyde den veltillavede flæskesteg og medister 
med alt det godt tilbehør, efterfulgt af en super ris a la mande, og et glas 
portvin til.       
Mandelen blev fundet og  tilbageholdt, så alle måtte have flere portioner, i 
håbet om at finde mandlen - den heldige var Ingrid, som fik den i første 
portion. 
 
Da kaffen var hældt op, startede det store bankospil - det vi alle så frem til. 
Der blev lagt hårdt ud, med sidegevinst og overfor-gevinst, som var en pakke 
Pulled pork fra Tulip, sponsoreret af Jørn. Alle håbede på, at sidemanden 
vandt, for så fik "du" en pakke Pulled pork. 
 
Der blev kæmpet hårdt, mod bordet til venstre ved vinduet - de otte havde 
banko igen og igen og igen og igen og..... ja, så var jeg til sidst heldig, at 
vinde anden og retten til dette referat:-) 
 
Elsebeth 
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Lidt rohistorie af Gert Flensberg. 

I klubben har vi en indrammet 

planche med diverse medaljer 

mm. Ved læsning af Stavn fra 

2008 faldt jeg over lidt historie i 

tilknytning til denne 

medaljesamling. Medaljerne har 

tilhørt Richard Johansen og 

skænket til roklubben af hans 

enke Harriet Bæk, en 

mangeårigt medlem af klubben. 

 

I Skarv skriver Frede Prisholm 

Jensen (medlem nr. 133 Erik 

Prisholm er hans storebror) om 

mejeriet Østerbro som lå på 

Østerbrogade 24 indtil ca. 1950. 

Kører man ud af Østerbrogade 

var det andet hus efter 

assistenskirkegården på højre 

side.   

 
Mejeriet Østerbro og Richard Johansen. 

Mejeriet blev købt af Erik og Fredes morforældre i 1918. Sønnen i huset Richard var mælkekusk og 

havde til opgave at hente mælk på havnen fra Bjørnø, og køre mælketure i Faaborg og omegn. Om 

vinteren når fjorden frøs til, landede Bjørnøfolkene deres mælk ved slæbestedet for enden af Sct. 

Hans gade. 

Frede skriver om sin onkel Richard: 

Han blev danmarksmester to gange - først i 2 årers inrigger sammen med en ung bankmand omme 

fra Priorensgade (Poul Jensen) og med Frederik Hildebrandt som styrmand. Hildebrandt var også 

deres træner, han viste alt om roning. Der blev efter datidens forhold trænet hårdt. Hver aften på 

vandet - først lang og grundig opvarmning - så ”trak de bane”, det vil sige, at de startede ude ved 

sagfører Qvist [Strandtoften] og roede i kaproningstempo ind til havnemolen. Derefter ud på fjorden 

uden Hildebrandt og så blev båden ”lagt stille”. Man begyndte så at ro den anden ”kompasset 

Richard Johansens medaljesamling 



rundt”, det var næsten selvmorderisk, men det gav råstyrke. Inde ved bådehuset ventede 

Hildebrandt med to sjippetove, så skulle der sjippes i 10 min. Og derefter løbetræning ud til ”Prices 

Have” og tilbage igen. Når holdet trænede langs Langelinie, var der mange Faaborgensere, der på 

deres aftentur fulgte træningen. Det var også en nydelse at se rytmen i båden, der var noget stort 

over det. Teknikken var noget nær det perfekte, og det var helt sikkert Hildebrandts store viden, der 

her kom til udtryk. Anstrengelserne lykkedes, og det endte altså med mesterskab i 1936, og et par år 

efter lykkedes det igen, - men denne gang i 4 årers inrigger.  

 Ud over medaljer og sølvtøj vandt de en splinterny 2 årers outrigger, som var udsat som præmie af 

en ro-mæcen. 

 
 

 
 

*********** 
 
 
 
 

Siden sidst 
Der er jo ikke så mange aktiviteter i roklubben i denne tid udover 
nogle sociale sammenkomster. 
Dog er nogle ihærdige medlemmer godt i gang med 
bådklargøringen. 

Der prøves i vinter at arbejde med bådene og den planlagte 
indvendige vedligeholdelse nogle formiddage, og det har foreløbig 
fungeret godt. 
Tidspunkterne vil blive bekendtgjort her i bladet. 
 
Men naturen har ikke ligget på den lade side. 
 
 
Først var der oktoberorkanen med ret alvorlige skader på klubbens 
tage, 

heldigvis med begrænsede vandskader. 
Det er der taget hånd om, og det bliver klaret når håndværkerne 

får tid. 
 
Og så fik vi en orkan 
mere, den 5. december, 
som vi imødeså med 
bange anelser. 
Til alt held bevirkede det 

stort set kun at fjorden 
langs Langelinie blev 
tørlagt 
næsten halvvejs til Bjørnø 
(lettere overdrevet iflg. 
fotos). 



 

Så var den næste bekymring at når stormen lagde sig, ville vandet 
skvulpe tilbage 
og måske give oversvømmelse. 
 
Hvem husker ikke oversvømmelsen den 3. november 1995 hvor 
højvande bevirkede  
flere cm. vand over alle gulvene i underste etage. Saltvandet gjorde 
at alle varme- og 
vandrør i gulvene rustede op og er udskiftet. Senere er der opstået 
pudsafskalninger 
på væggene langs gulvene. 
Men denne gang blev der ikke så voldsomt højvande så vi slap med 
skrækkken. 
 
Det er godt vi er gode venner med Kong Neptun !! 
 
Åreknuden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

December 2013 

Tirs 31. 17.45 NYTÅRSFEST 

Januar 2014   

Søn. 5.  13.00 Gåtur – Holstenshus og omegn  

Søn 5. 16.00 Nytårskur 

Man. 6.  9.00 Bådeklargøring  

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

Februar 2014   
Fre. 7.     Pigeaften (Susanne, Hanne , Pia, Bodil og Karen)  

Søn. 10.   Gåtur i Svanninge Bjerge  

Marts 2014 

Søn. 2.   Gåtur 

Søn. 2.   Generalforsamling 

22.-23.  Weekend-gåtur på Ærø  

. 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 
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 

 

 

 

 

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 

 

 

Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul  
 

http://www.faaborg-roklub.dk/
mailto:ingridhviid@gmail.com
mailto:bertelsen.karen@gmail.com

