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Formandens hjørne januar 2015. 

 

Kære medlemmer. 

Jeg vil gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår med mange gode 

oplevelser i roklubben og på vandet sammen med gode rovenner. 

Den 4. januar havde gammelroerne deres årlige nytårskur og jeg 

deltog sammen med ca. 30 andre medlemmer. Efter en god gåtur 

veltilrettelagt af Bente, efter signende 10 km lang, samlede vi os 

omkring champagneflaskerne og Rosa’ gode kransekage. Stoffer 

holdt en god tale, hvor han blandt andet ønskede mere fred i verden, 

hvilket vi alle kan tilslutte os. 

Alle afventer med spænding på at broarbejdet begynder. Alle 

materialer er indkøbt og alt er klart, så det er bare at gå i gang. Vi må 

tro på, at vores entreprenør får broen på plads inden 

standerhejsningen.  

Mange rohilsner Gert.  

……………………………………………………………………….. 

 

Gåtur og Nytårskur 
Vi var 19 der gik en dejlig en tur rundt om Sundet og 

 via Moseparken og så var vi klar til Champagne og til Rosas skønne 

kransekage 
 
 



 

 
 

 

 

 

Bådklargøring om formiddagen og LØRDAGE 

 

Vi mødes kl. 9 og slutter ca. kl. 13  
 
 

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 
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Herreaften – 

 fredag den 30. januar 2015 kl. 18.00 

i klubbens lokaler 
 

Som sædvanlig indbydes alle mandlige medlemmer til det årlige brag af et ædegilde 

Menu.: Sædvanligt 

 

Tilmelding på opslagstavlen i klubben eller 

På mail lars@barnebjerg.dk  

Tlf. 40 58 49 34 

 

 

 

Tab de overflødige kilo og kom i roform inden sæsonen – det er ikke så kedeligt 

som du tror!  

 
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 – en ledig plads 

Fredag 8.45 – 9.45 

Fredag 10-11 med musik  - optaget 

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

Hvis der nogen, der har lyst til at ro med musik, er der en  ledige plads torsdag.  

Er I et hold, der ønsker at komme i gang med at ro til musik, kommer én af os gerne og fortæller om 

programmet og hjælper jer i gang.  

 

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

Hilsen Bente 

 

mailto:lars@barnebjerg.dk
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Gåtur på Øhavsstien 

Søndag d. 1. februar  
 

 

Vi mødes i Faaborg Roklub kl. 8.45 og kører til 

Svendborg, hvor vi parkerer tæt ved stoppestedet 

ved rundkørsel ned til Roklubben. Vi skal med 

bussen kl. 9.30 og står af i Øster Åby. Øhavsstien 

begynder tæt ved stoppestedet.  

Vi går gennem Vejstrup Ådal, som er ca. 3 km lang 

og bare så smuk. Efter at vi er gået bakke op og 

ned, gået gennem småskov, de smukkeste levende hegn og frugtplantager, så kommer den 

smukkeste udsigt til både Langeland, Rudkøbing og Siø. Vi forsætter forbi Rudbjergskov og 

kommer til ca. 20 oldtidsgrave – vi ser ikke dem alle – og gennem en smuk skov, som er plantet for 

ca. 200 år siden, videre til Nordhavnen og til det gamle lyststed Christiansminde og lige pludselig er 

vi ved Svendborg Roklub, og så er turen slut.  

Turen er på 15,4 km, nogle steder er der meget stejlt, så det er godt med fodtøj med gode riller og 

evt. stave. 

Du medbringer madpakke, drikkelse, kaffe og hvis du har en lille en til halsen, er det fint og måske 

regntøj 

Der er ingen borde/bænke på turen, så det vil være fint at have noget med at sidde på. 

Vi mødes i Faaborg Roklub kl. 8.45 og fylder bilerne op.  

Tilmelding til aalundbente@gmail.com tlf. 25 54 74 77, eller på opslagstavlen 

Hilsen 

Tur og Motionsudvalget 
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PIGEAFTEN 
FREDAG D. 6 FEBRUAR KL.18.30  

Program: 

Velkomstdrik 

Menu: 

Den er bare god 

Valg af næste års hold 

Underholdning: 

Den står vi alle for 

Hvad skal du? 

Udklædning: minimum en hat ellers som du har  lyst 

Vi er udklædte 

Pris: ved vi ikke endnu 

Tilmelding til aalundbente@gmail.com/ 25547477eller på 

opslagstavlen senest d. 31. januar 

Hanne – Gurli – Solveig – Karen – Anne Grethe – 

Bente
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9 medlemmer var mødt op til arbejdslørdag + Lars fra Assens. Der blev malet, 
skuret og skrubbet, tjekket redningsveste og afsluttet med frokost.  
Vi nåede en del, men der mangler stadig en del arbejde, så det er godt, der stadig 
er et par chancer, inden standerhejsning 
Der er fælles arbejdslørdage igen den 21. feb. og den 14. marts. Begge dage 
begynder vi kl. 9.00. Kom og giv en hånd med så vi får bådene klar og klubhuset 
pænt til rosæsonen begynder.  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Januar 2015 

Lør. 24.  9.00-13.00 Arbejdslørdag  

Fre. 30.  18.00 Herreaften  

Februar 2015 

Søn. 1.  8.45 Gåtur på Øhavsstien  

Man. 2.  9.00 Arbejdsdag  

Fre. 5.  18.30 Pigeaften 

Tir. 10.  9.00 Arbejdsdag 

Lør. 21.  9.00 Arbejdsdag 

Marts 2015 

Søn. 1.  10.00 Generalforsamling 

Lør. 14.  9.00 Arbejdsdag  

Lør. 28.   Standerhejsning  

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 
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   

 
Redaktion:  

Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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