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Læs inde i bladet... 
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• Nytårsfest og kur 
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Formandens hjørne  

 

 

 

Medlemsfremgang. 
Vi er i øjeblikket 81 medlemmer i Faaborg Roklub, 42 mænd og 39 kvinder. Dette er en stor 

fremgang fra 1935 hvor vi var 51 medlemmer, 45 mænd og 6 kvinder. Jeg har læst bladet Roning 

fra 1936 og fundet et par sjove og tankevækkende ting om Faaborg Roklub. Vi var dengang cirka 

det samme antal mandlige medlemmer som 

nu, men kvinderoningen har vundet stor 

fremgang siden da. Ud over 

kønssammensætningen er også 

alderssammensætningen ændret sig betydeligt 

siden da.  

Diagrammet viser aldersfordelingen af 

medlemmerne i 2014. Gennemsnitsalderen er i 

dag 63,1 år (61,0 for kvinder og 65,1 for 

mænd). 

Selv om jeg ikke direkte kan se en tilsvarende 

optælling fra 1936 fremgår det af teksten, at medlemssammensætningen har været betydelig 

anderledes. Også dengang klagede man over problemet med at skaffe nye medlemmer, men 

dengang havde man et problem, som vi ikke kender i dag, nemlig at de unge mænd blev indkaldt til 

militærtjeneste og derfor forlod klubben. Hovedaktiviteten var dengang kaproning og klubben 

toppede også på denne tid med danmarksmesterskab i 2-åres inrigger. 

Klubben havde sidst i trediverne 4 2-åres og 5 4-åres inriggere. En ganske pæn bådepark til de 

medlemmer der var. Hertil kom en 2 åres outrigger, som blev vundet til klubben af 

danmarksmestrene.  

Også dengang kunne det være svært at få frivillige til at påtage sig lederopgaver. I martsnummeret 

af Roning fra 1936 læser man: ”På Faaborg Roklubs generalforsamling ville formanden, købmand 

Aage Jensen, nedlægge sin post med den motivering, at han ikke hver aften om sommeren kunne 

opholde sig i bådehuset, når hans familie ville til Sinebjerg. Han fik lov at køre med familien til 

Sinebjerg og han blev siddende som formand” 

En anden tankevækkende ting fra januar 1936: I dag kommunikerer vi med elektronisk åreblad, 

aktivitetskalender på internettet og mails. I Roning finder man følgende klubmeddelelse fra 

Nykøbing Falser Roklub: Klubmeddelelser vil fremtidig findes opslået i et lille skab, der er 

ophængt på Lilletorv (Konditor Skaftes ejendom). 

Julegaveideer. 

Står du lige og mangler en julegave så er der et par ideer her: 

Vi har en del træårer som vi gerne vil af med. En sådan åre kan være ganske dekorativ hvis den 

bliver hængt op i den rette vinkel. Er du interesseret så henvend dig trygt til materialechefen Bent. 

Ligeledes vil vi gerne af med det gamle dåbskar. Det kunne blive en yndig blomsterkar på terrassen 

til sommer. 



Endelig kan jeg som julegaven til herren anbefale 

en sport-sokkeholder:   

 

Jeg ønsker alle medlemmer en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår.  
  

Gert.  
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Eftersyn af redningsveste 
 

Så er det ved at være tid til at få set de oppustelige regningsveste efter, så de 
er klar til den kommende sæson. Dem som har en oppustelig redningsvest, 

uanset om de er købt gennem klubben eller I selv har købt den, skal den ses 
efter inden rosæsonen starter, ellers må de ikke bruges i klubbens regi. 

 
Mød op i klubben med redningsvesten lørdag den 10. 

januar 2015 mellem 9.00 – 13.00 og så vil vi gå dem 
efter. En god mulighed for lige at komme til 

arbejdslørdag. 
 

Hvis der er nogen som ikke har mulighed for at komme 
den dag, finder ud af at arrangere en anden dag, men 

giv mig lige besked. 
 

Hilsen 

Rochefen 
 

 
 



And og ris a la mande. 

Traditionen tro fejrede roklubben julemånedens komme med julemaddag d. 28.11. 

Ca. 40 medlemmer incl. medlemmers hustruer/mænd mødte forventningsfulde frem til den 

traditionen (næsten) tro julemaddag. 

Kirsten Andersen og Anne Grethe Caben havde atter i år fremtryllet en fantastisk julemiddag, 

bestående af flæskesteg, medisterpølse, sovs og kartofler og så fornyelsen: Grønkålssalat. Til 

dessert var der atter i år: Ris ala mande med kirsebærsovs og mandelgave til finderen af den ene 

mandel. 

Vinder af mandelgaven blev undertegnede, som endnu ikke er medlem af roklubben, men som 

gennem mange år har været tilknyttet som ”påhæng”, og som derfor i dagens anledning havde fået 

lov at komme med. 

Efter middagen var der bankospil med mange gaver, som Jørgen Caben og Ebbe styrede med stor 

professionalitet. 

Klubbens mest vindende medlem var Tage, som drog af med mange gaver. Men mest vindende 

spiller var igen undertegnede, som ud over mange dejlige gaver også vandt hovedgevinsten: Anden 

samt retten til at skrive dette indlæg. 

Det er nu op til bestyrelsen at beslutte, om det kræver medlemsskab af roklubben at deltage i 

bankospil fremover eller i hvert fald, hvis man drager af med flest gevinster. 

Med tak fordi jeg måtte være med 

og med tak for en meget hyggelig 

og udbytterig aften med dejlig mad 

ønskes alle en glædelig jul. 

 

 

Torben 
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A propos 
 
Er der egentlig nogen af jer, der har hørt noget om en historie med 
en and ?? 
Jeg synes, at jeg engang har hørt en vits eller sådan noget  - men 
jeg har helt glemt, hvad det lige var  ?? !! 
 



 

Nytårsfest i  Roklubben 

Alt er ved det gamle – også nytårsaften i Roklubben   
Onsdag den 31. december 2014 

Alle er velkomne 
Program:  
Kl 18.00: H. M. Dronningens nytårstale– dertil et lille  
                   velkomstglas   
Kl 18.30: Lækker 3-rettes menu.  
Kl 24.00: Rådhusklokkerne ledsaget af  
                   champagne og kransekage.  
Kl. ?           Natmad  
Udover godt humør må I meget gerne medbringe underholdning, en god 
sang/historie fyrværkeri m.m.)  
Vi fordeler udgifterne mellem os og prisen forventes at blive ca. kr. 200,00 
for velkomstdrink, lækker 3-retters menu, champagne, kransekage m.m.   
Drikkevarer kan købes til Roklubbens sædvanlige priser, men er udvalget og kvaliteten ikke god nok, 
må egne drikkevarer gerne medbringes.  
Vi laver selv maden – men vil uddelegere nogle opgaver til de tilmeldte deltagere – men ROLIG NU – 
ingen vil blive pålagt opgaver der overstiger evner eller tid.  
 
Tilmelding senest 21/12-2014 til Annie på tlf. 41 28 16 20 eller mail anniehenriksen@stofanet.dk 
eller på opslagstavlen i roklubben. 
Med ro- og nytårshilsner fra  
roerne i  Østerbrogade 74, 89,  105, 107 m.fl.  
 

 

 

 

*********** 

 

 

 

NÆSTE GÅTUR ER SØNDAG D. 4. JANUAR KL. 13  
 

 

 

Vi mødes i roklubben og går en tur i Faaborg og omegn 

Vi er tilbage kl. 15.30 –  

 

 

Efter en skøn tur er vi klar til Nytårskuren kl. 16 

 

 

 

 

mailto:anniehenriksen@stofanet.dk


 Gamle roere inviterer til den     traditionelle nytårskur 
 

søndag den 4 januar 2015 kl 16 til 18. 
 

Her får vi lejlighed til at ønske hinanden Godt Nytår, medens champagnen og Rosas berømte 
kransekager nydes, og solen på smukkeste vis går ned bag Horne land. 
Venlig hilsen Gamle Roere  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ergometerne er optaget på følgende tidspunkter: 

Mandag 8.45 – 9.45    

Tirsdag 9-10 

Onsdag 8.45 – 9.45  

Onsdag 16-17 

Torsdag 16-17 

Torsdag 17-18 med musik 

Fredag 8.45 – 9.45 

Fredag 10-11 med musik 

Hvis der er andre hold der roer på fast tider, så må I meget gerne kontakte mig. 

Hvis der nogen der har lyst til at ro med musik er der ledige pladser torsdag og fredag 

– kontakt mig hvis I har lyst tlf. 25 54 74 77 eller aalundbente@gmail.com 

Hilsen 

Bente 
 

mailto:aalundbente@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIGEAFTEN 
FREDAG D. 6 FEBRUAR KL.18.30  

Program: 

Velkomstdrik 

Menu: 

Det ved vi ikke endnu 

Valg af næste års hold 

Underholdning: 

Den står vi alle for 

Hvad skal du? 

Kom udklædt 

Der er præmie til den sjoveste udklædning 

Pris Oplyses senere 

Tilmelding til aalundbente@gmail.com/ 25547477eller på opslagstavlen senest d. 31. januar 

Hanne – Gurli – Solveig – Karen – Anne Grethe – 

Bente

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aalundbente@gmail.com/
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Fællestur med Assens Roklub 

 
Assens roklub er ved at arrangere en rotur til Vordingborg i weekenden den 5. 

juni – 7. juni med ankomst den 4. juni om aftenen og med 2½ rodag. Vi har 
sagt, at vi gerne vil med, derfor er der mulighed for allerede nu at 

forhåndstilmelde sig. 
 

Så hvis nogen er interesseret, så giv mig besked på: 
mail  - finnmadsen.ny@gmail.com eller 

telefon – 60 70 71 89. 
 

Så snart vi ved lidt mere om arrangementet vil det komme i Årebladet. 

 
 

Hilsen 
Finn 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

Bådklargøring om formiddagen og LØRDAGE 

 

Vi mødes torsdag den 11. december kl. 9 og  
  kl. 12 er der julefrokost 

 
Kan du ikke komme om formiddagen er du velkommen kl. 12 

 
Så er der juleferie og vi mødes igen i 2015 

 
mandag d. 5. januar  

LØRDAG D. 10. JANUAR KL 9 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.stegeroklub.dk/wp-content/gallery/inrigger/inrigger-agter.jpg&imgrefurl=http://www.stegeroklub.dk/?page_id=270&h=328&w=400&tbnid=Hv8IRQ9DFeMNGM:&zoom=1&docid=PVEwbTV5dq1P6M&ei=m2dHVKzPA6uCzAOVsILIDg&tbm=isch&ved=0CCsQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=672&page=1&start=0&ndsp=18


 

tirsdag d. 13. januar 

onsdag d. 21. januar 

torsdag d. 29. januar 

mandag d. 2. februar 

tirsdag d. 10. februar 

onsdag d. 18. februar 

LØRDAG D. 21. FEBRUAR KL 9 

torsdag d. 26. februar 

LØRDAG D. 14. MARTS KL 9 

Glæder os til at vi ses  

Hilsen 

 

Bent og Bente 

 

 

 

 

 
 

2. søndag i advent havde vi en skøn gåtur i Bakkerne, trods blæst, lidt regn og næsten 

ingen udsigt gik vi 8,2 km – vi sluttede af i Roklubben med gløgg og æbleskiver. 

Vi glæder os til næste gåtur er søndag d. 4. januar  

Hilsen 

Tur og Motionsudvalget 
 

 



 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

December 2014 

Tors. 11.  9.00-12.00 

12.00  

Bådklargøring 

Julefrokost for bådklargørerne 

Ons. 31.  18.00 Nytårsaften i Roklubben  

Januar 2015 

Søn 4. 13.00 Nytårs-gåtur 

Søn. 4.  16.00-18.00 Nytårskur i Roklubben 

Man. 5.  9.00-12.00 Bådklargøring  

Lør. 10. 9.00-13.00 Arbejdslørdag og  

Eftersyn af redningsveste i Roklubben  

Tirs 13. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Ons 21. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors 29. 9.00-12.00  

Fre. 30.   Herreaften  

Februar 2015 

Søn 1.  Gåtur 

Man 2. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Fre. 6.   Pigeaften 

Tirs 10. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Ons 18. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Lør 21. 9.00-12.00 Arbejdsdag 

Tors 26.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Marts 2015 

Søn. 1.  10.00 Generalforsamling 

Lør 14. 9.00-12.00 Arbejdsdag 

Lør. 28.   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 

 

 

 
 

Roklubbens bestyrelse 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  

Jan Madsen, næstformand, sekretær tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  

Lone Hansen, kasserer, tlf. 28 14 35 58  loh.lonehansen@gmail.com 
Bent Gregersen, materialchef, tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com                                  
Finn Madsen, rochef, tlf. 60 70 71 89  finnmadsen.ny@gmail.com                 
Bente Aalund, instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com       
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