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33. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Bådeklargøring  

• Herreaften 

• Dameaften 

• Gåture 

• Aktivitetskalender   

 

 
3 blå mænd på nytårs-gåtur ved Holstenshus 

 



Formandens hjørne januar 2014 

Først vil jeg gerne ønske alle de medlemmer som ikke deltog i roklubbens nytårsfest et rigtig godt 

nytår.  

Det bliver nogle spændende måneder frem til standerhejsningen. Vi står overfor større reparationer 

af tag, maling af vægge og gulve i omklædningsrummene og nyt tæppe i opholdsrummet.  

Ud over bådklargøring, som er kommet rigtig godt fra start med formiddagsarbejdsholdet, skal vi 

også bruge arbejdskraft til maling m.m. Hold derfor øje med opslag i Årebladet eller i klubben om 

arbejdshold, eller hvis du er tvivl om et eller andet i denne forbindelse, så henvend dig til Jan, Harry 

eller Ebbe. 

Tak til alle som har gjort i indsats i 2013 - uden medlemmernes engagement ville Faaborg Roklub 

ikke være den gode klub, som den er. 

Med ønske om mange gode ro-oplevelser i 2014  

Gert. 

 

 

 

Så sker det igen. Hermed indbydes alle passive 

og aktive mandlige medlemmer til en af årets 

mest traditionsrige begivenheder: 

”Herreaften i Faaborg Roklub.” 
En aften uden væsentlige afvigelser fra traditionerne. 

Dato: Fredag 31.01.2014 

Klokken: 18.30 

Tilmelding: Senest 20.1.2014 enten på listen i 

Roklubben eller på Bents mail: 
begregs@gmail.com 
ELLER PÅ TLF.: 23 41 65 92 

 

mailto:begregs@gmail.com


 

Pigeaften fredag den 7. februar 2014 kl. 18.30 
 

Traditionen tro er det nu tid for den årlige pigeaften i 

Roklubben, men i modsætning til herrerne finder vi på 

noget nyt hvert år!!!  

Men ….. 

 
- traditionen tro er der et tema 

- traditionen tro holdes temaet hemmeligt 

- traditionen tro vil der være god mad 

- traditionen tro vil der kunne købes vin til sædvanlig Roklub-priser 

- traditionen tro vil der være lidt underholdning – måske konkurrencer, 

- traditionen tro mødes Roklubbens aktiver og passive piger til en festlig aften.  

Tilmelding senest søndag den 2. februar 2014 på opslagstavle i Roklubben eller til 

Bodil på mail bodilmadsen@hotmail.com  

Vi ses.   

Hanne, Susanne, Pia, Bodil og Karen  

 

 

 

 
 

Ny aktivitet til de lange mørke 

vinteraftener! 
 

Ny trend i Faaborg roklub??? 

 

Hvorfor skal roere og  robukser være så kedelige??? 

 

Strik dine egne robukser - Hvem bliver den første, der 

møder  op i hjemmestrik?? 
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BÅDKLARGØRING OM 

FORMIDDAGEN I 2014 

 

Vi forsætter selvfølgelig med bådklargøring om 

formiddagen og der er følgende datoer: 

 

Mandag d. 6. januar kl. 9.00 

Tirsdag d. 14. januar  kl. 9.00 

Onsdag d. 22. januar kl. 9.00 

Torsdag d. 30.  januar kl. 9.00 

Fredag d. 7. februar kl. 9.00 

Mandag d. 10. februar kl. 9.00 

Tirsdag d. 18. februar kl. 9.00 

Onsdag d. 29. februar kl 9.00 

 

Glæder os til at se jer til en formiddag med bådklargøring og anden forfalden arbejde i klubben. 

 

Vi ses 

Bente 

 

…. og til alle, der ikke kan hjælpe på hverdage, er der 

ARBEJDSLØRDAGE  

 

Ja - så er vi nået til den tid, hvor skader på bådene skal repareres og bådene skal vedligeholdes, så 

de er klar til en ny sæson.  

 

Formiddagsroerne er allerede startet, men vi kan godt bruge lidt hjælp til at få se alle både efter, så 

vi kan gå den ny rosæson i møde med både i tip-top stand.  

 

Der er foreløbig planlagt 3 arbejdslørdage – den 18., den 25. januar og den 8. februar. 

Vi mødes kl. 9.00, og slutter kl. 13.00, hvor vi spiser frokost, hvis der er stemning for det.  

 

Vi ses 

Hilsen  

Jan 



 

Gåtur -  på Helnæs d. 9. februar 2014 

 
Sidst vi gik på Helnæs, kom vi ikke hele 

vejen rundt og det skal vi denne gang. 

 

Vi mødes i Roklubben søndag den 9. februar 

kl. 9.00 og fylder bilerne op, derefter kører 

vi til Helnæs. 

 

Du tager følgende med: madpakke – 

drikkelse – varmt tøj – måske noget at sidde 

på. 

Alle er velkomne – også ægtefæller, børn og 

andre.  

 

Hilsen Tur og Motionsudvalget 

Bent og Bente 

 

Weekend-Vandretur på Ærø d.21.- 22.-23. marts 2014 

 
Vi tager færgen fra 

Svendborg til Ærøskøbing 

fredag eftermiddag og 

forventer at være hjemme 

igen søndag eftermiddag.  

 

De detaljerede planer om 

turen kommer i 

”ÅREBLADET ” i 

begyndelsen af februar . 

 

Prisen for turen (alt inklusive 

dog uden eventuel taxa og 

bilkørsel) forventer vi at 

kunne holde på kr. 1.000,- pr. person. Vi arbejder på at få prisen endnu længere 

ned – så derfor: 

Hvis der er nogen af klubbens medlemmer, som kender til billig 

overnatningsmuligheder, hører vi gerne fra jer. 

 

Tilmelding kan ske enten på liste i Roklubben eller til: 

Bente: bfaalund@gmail.com eller 25 54 74 77 

Sidste frist for tilmelding d. 20. februar. 
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Svendborg Roklub inviterer på 

Vintervandrertur på Øhavsstien 
Søndag den 19. januar 2014 – kl. 10.00 

 
Vi mødes ved Hvidkilde Avlsgård – og går med Tage Østbjerg som guide/fortæller mod 
toppen af Egebjerg Bakker, hvor vi skal se Egebjerg Mølle. (Tage Østbjerg og Jørgen 
Weber er medlemmer af Møllelauget) 
 
Møllen er under restaurering og vil fra foråret 2014 blive Naturformidlingscenter. 
Inden døre i møllen kan vi så indtage vores medbragte madpakke, ligesom der er 
mulighed for toiletbesøg.  
 
Efter pausen på møllen fortsætter vi nedover Knarrebjerg til p-pladsen ved Egebjerg gamle 
Rådhus. Vandreturen sluttes i Svendborg Roklub m. kaffe og kage. Turens samlede 
længde er ca. 11 km. 
 
For yderligere oplysninger spørg: 
Tage Østbjerg: 2241 1614 og Ninna Larsen: 4082 2372 + Tilmelding 
 

Egebjerg Mølle 

er placeret højt på toppen af Egebjerg Bakker, som er en udløber af De Fynske Alper. Her fra møllen ( ca. 
110 m.o.h) er der en storslået udsigt ind over midtfyn, og ikke mindst over Det sydfynske Øhav, med Tåsinge 
og Langeland i syd over Ærø til Als i vest, i klart vejr kan den nordtyske kyst skimtes i det fjerne, d.v.s 
omkring 40 km. væk. 
 
Formidlingscenter Egebjerg Mølle 

 
Kan man tage en gammel mølle og bruge den som et eksempel på en helt ny form for natur- og kulturformidling 
 i Danmark? Naturturisme I/S og Egebjerg Møllelaug vil gøre forsøget. 

  
Sammen vil vi etablere et formidlingscenter målrettet voksne par, børnefamilier og skoler. Formidlingscentret skal fortælle om 
områdets historie, og centret skal fungere som en trædesten ud til den sydfynske natur, hvor alle inspireres til at søge 
naturoplevelser. 
  
Ønsket er at indrette møllen med fire forskellige udstillinger, et foreningsrum, en grejbase til skoler samt et unikt udsigtspunkt  
med en specialdesignet glasprisme. Nye stisystemer skal lokke gæsterne ud i naturen, og der indrettes steder at nyde den  
medbragte madpakke og et shelter at overnatte i. 
  
Projektet realiseres med bidrag fra blandt andet Realdania, Friluftsrådet, Nordea Fonden, Grønne Partnerskaber, LAG Svendborg, 
15. Juni Fonden, Svendborg Sparekasse og Egebjerg Møllelaug. Møllen åbner den 14. februar 2014. 
  



 

Siden sidst …. 

Traditionen tro er der igen fejret 

nytårsaften i ro-klubben med 31 

festklædte og humørfyldte deltagere. 

Dronningens nytårstale kunne ses på en 

bærbar pc’er og høres i radioen. 

Mærkværdigvis var det ikke 

synkroniseret. 

Men det fik champagnen og 

nytårsmenuen hurtigt rettet op på. 

Pigerne havde igen selv lavet maden 

(”The same procedure as last year”). 

Det får de fem kokke-huer for. (Hver 

især). 

En dejlig aften sluttede det gamle år 

og startede et helt nyt, med boblevand 

og kransekage og ønsket om et godt 

nytår til alle. 

Åreknuden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I december måned blev torvet mod Færgevej omsider 

genetableret med flisebelægning efter de store opgravninger for 

bortledning af kvarterets overfladevand. 

 

Fint arbejde, meeeen !!! 

Langs hele bådhallens gavl 

mod Færgevej var (og er 

stadigvæk) et  ”unidræn”, 

det vil sige en støbt 

rende med riste beregnet til 

at bortlede vandet fra 

pladsen, der tidligere var 

højest på midten. 

Det er nu ændret på en måde 

med ensidig fald mod 

Færgevej, som helt 

overflødiggør unidrænet .  

 

En detalje der først rigtig gik op for mig nytårsdag. 

Først troede jeg det var tømmermænd dagen derpå, men ved 

senere eftersyn er det konstateret 

at det er rigtig nok. 

 

Da det jo nok ikke bliver ændret, kunne fadæsen reddes ved, at man fjerner ristene og fylder 

renden med muldjord og planter nogle stedsegrønne buske i hele gavlens længde. 

 

Det kunne blive rigtig flot og kunne dække noget af de opståede revner i murværket. 

 

Åreknuden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Dette er et fantastisk forslag til en rotur med Dansk Forening for 

Rosport  på Sognefjorden, jeg har været på denne tur og den kan kun 
anbefales. Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål – Bente Aalund 

MTU ferie- og oplevelsesture 2014Jeg kan varmt anbefale disse ture, 

det er nogle fantastiske fjorde at ro i, og det er stor oplevelse at se de 
høje bjerge og opleve de skønne norske bygder.    

MTU’s tre turleder-hold arbejder sammen på at skabe mulighed for, at et af de allermest 
eftertragtede tur-tilbud for roere kan realiseres igen i sommeren 2014. 

 
SOGNEFJORDEN er for rigtig mange den helt store 
og ultimative rooplevelse, og denne gang tilbydes 
hele tre 6-båds-ture i hhv. uge 29, 30 og 31. Det vil 
sige, at vi prøver at begrænse 
transportomkostningerne for både (som er en stor 
post til Norge) ved at genbruge de samme både.  
I alt er der plads til 57 deltagere i de tre uger.  
De tre turledelser har været samlet for at aftale de 
overordnede rammer, men herudover tilstræbes det at 
tilbyde tre ture med hver sit særpræg – med lidt 
forskellig ro-rute og –distancer, forskellige oplevelser 
undervejs,  forskellig overnatning, og forskellig 
rejsemåde og –vej (færge, fly, bus, tog)!  Og dermed 
også mulighed for en smule forskel  i prisen!     

 
I år vil det yderligere blive forsøgt at målrette den ene af 
turene specielt mod den yngre del af danske roere – i håbet 
om, at flere unge/yngre vil fatte interesse for de fantastiske 
naturoplevelser og det fællesskab, det kan give at tage på en 
rigtig langtur sammen med andre, der har lyst til det samme! 
 
Der arbejdes lige nu på højtryk med at færdiggøre de enkelte 
tur-tilbud, så glæd dig til begyndelsen af november, hvor alle 
turene bliver slået op på roning.dk . Alle turene starter enten 
torsdag aften eller fredag morgen i ugen forud for de 
respektive tur-uger – og slutter med hjemrejse lørdag og 
ankomst i Danmark senest søndag morgen i tur-ugen.  
 
Tilmeldingsfrist til alle turene er den 1. marts 2014 – og det vil 
være muligt at fremsætte alternative ønsker i tilfælde af over-
tegning af én tur!  
Du kan ikke tilmelde dig, før du har set tur-indbydelserne!  

Tur-arrangørerne er: 

 
Uge 29: Lina Johansen, Svendborg Roklub – Peter Ley, Roklubben Furesø 
Uge 30: Lise og Allan Pedersen, Aalborg Dame Roklub / Aalborg Roklub 
Uge 31: Marianne Meilstrup, Lyngby Dameroklub og Claus Lerche, Nyborg Roklub  

 

 

 



 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Januar 2014   
Tir. 14. 9.00 Bådeklargøring 

Lør. 18.  9.00 Bådeklargøring 

Ons. 22. 9.00 Bådeklargøring 

Lør. 25.  9.00 Bådeklargøring 

Tor. 30. 9.00 Bådeklargøring 

Fre. 31.    18.30 Herreaften (Tage, Bent, Ole, Helge)  

Februar 2014   
Fre. 7. 9.00 Bådeklargøring 

Fre. 7.   18.30  Pigeaften (Susanne, Hanne , Pia, Bodil og Karen)  

Lør. 8.  9.00 Bådeklargøring  

Søn. 9. 9.00 Gåtur på Helnæs 

Man. 10. 9.00 Bådeklargøring 

Tir. 18.  9.00 Bådeklargøring 

Ons. 29. 9.00 Bådeklargøring 

Marts 2014 

Søn. 2.   Gåtur inden generalforsamlingen  

Søn. 2.  14.00 Generalforsamling 

21. -23.  Weekend-gåtur på Ærø  

Lør. 29.  Standerhejsning 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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