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34. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Nye redningsveste 

• Åbent Hus/aktiviteter 

• Kanindåb 

• Aktivitetskalender   

 

 

 

 



 
 
 

       Formandens Hjørne  

 

 

 

 

 

Sommerferie 

 

Sommerferietiden er over os, og vejret veksler på en rigtig 

dansk måde fra dag til dag. Mange skal på roture i ind- og 

udland, og tænk på at lave en lille beretning til årebladet, det 

er altid inspirerende at høre om de muligheder rosporten 

tilbyder, og som man ikke lige havde tænkt på. 

 

Måske kan man forkæle sig med et lille stykke chokolade til 

eftermiddagskaffen:  

 

Bogense - Æbelø. 

 

Den 4. juli var vi 5 fra Faaborg Roklub (Brian, Richard, 

Judith, Ingrid og undertegnede) som deltog i en tur fra 

Bogense roklub til Æbelø. Turen var et ronetværk-

arrangement, og der var deltagere fra Bogense, Odense, 

Svendborg og Faaborg. Bogense Roklub har 2 2-åres og 

Carsten Utzon medbragte 4 2-åres fra Odense. Turen kræver 

godt vejr, og netop denne lørdag var forudsætningerne helt 

optimale. Vi tog fra Bogense kl 9:30 og som man ser, var 

det ikke helt nemt at få bådene i vandet. 

 

Adgangen til havet sker via en trappe 

med ca. 5 meget høje trin. Men det gik 

trods alt rimeligt nemt. På Æbelø havde 

vi efter frokost mulighed for en god 

vandretur på øen, gennem fredede 

skove med store gamle træer, råvildt på 

græsarealer og imponerende slåenkrat.  

 

Vi var tilbage i Bogense kl. ca. 16 og på 

tilbagevejen snakkede vi om, at det 

ville være sjovt at lave en tilsvarende 

ronetværks-tur med udgangspunkt i 

Faaborg. 

 

 

Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig god sommer. 

 

Gert 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bestyrelsen har søgt TrygFonden om oppustelige redningsvest og vi har fået brev om, 

at der er bevilget penge til indkøb af 30 oppustelige veste.  

Vestene vil blive bestilt snarest muligt 

1.000-tak til  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Brug endelig         

 
Bare lige en god erfaring, der viderebringes.  

I Intersport er de bare rigtig flinke.  

De vil gerne lave Roklubbens logo på T-shirts eller trøjer, som du 

har i forvejen.  

 

Ingrid 
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Kanindåb lørdag den 15. august 2015  

 
Så er det atter tid og mulighed for at få bragt dåbsattesten på plads. Den årlige 

og traditionsrige kanindåb afholdes lørdag den 15. august 2015.  

Vi skal have døbt nogle kaniner, det er de nye medlemmer, som er kommet 

til i år og sidste år, hvor der ikke blev holdt kanindåb. Skulle der være 

andre, som endnu ikke er blevet døbt, er de også meget velkomne. For 

ikke at afskrække nogen, tager vi som sædvanlig hensyn til de enkelte 

medlemmers lyst og ønsker til dåben. Det er dog ikke muligt selv at 

bestemme navnet. 

  

Vi vil meget gerne have jeres tilmelding senest den mandag den 10. august kl. 12.00 af 

hensyn til bestilling af mad, som nok bliver bestilt ude fra.  

 

Kong Neptun og hans følge ankommer til roklubben ca. 15.30. 

 

Efter dåben (når alle er blevet rene igen) vil de nu ”rigtige” nye 

roere blive fejret med en lille fest, som vi har gjort i årtier.  

 

Spisningen er kl. 18.00 og koster ca. kr. 150,- pr. person. 

Drikkevarer købes til de sædvanlige billige roklubpriser. 

 

Menu:  
 

Kender vi ikke endnu. 

 

 

 

Nærmere detaljer og program vil blive sendt rundt senere, men reserver dagen allerede nu 

eller vær først med tilmeldingen. 

 

Alle er velkomne med familie.  

 

Tilmelding på opslagstavlen i klubben eller på mail til Finn på: finnmadsen.ny@gmail.com eller 

tlf. 60 70 71 89. 

 

På bestyrelsens vegne 

Finn 

 

 

 

 

 MADPAKKETUR  

Onsdag d. 22 juli kl. 18.00 
For os der har tid, lyst og ikke er på ferie 

Turen er på rokortet og du må gerne melde dig til, men 

ellers kommer du bare, vi sætter hold efterhånden, som 

vi mødes. 

Du medbringer  madpakke – vadesko – drikkelse - 

badetøj og hvad du ellers har brug for. 

 

Hilsen 

Tur og Motion 
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Åbent hus 
 

Nu igen - er der sikkert nogen, som tænker, mens andre har glemt, at det har vi haft før. Men 

bestyrelsen har besluttet at gennemføre åbent hus arrangementer lørdag den 8. august og den lørdag 

den 22. august begge dage fra 12.00 – 14.00 i et forsøg på at få flere nye medlemmer i klubben. 

 

I forbindelse med afholdelse af åbent hus vil der blive forskellige 

aktiviteter i klubben, så som: 
- Kæntringsøvelse. 
- Bådklargøring – hvor vi vil ordne de småskader, der evt. måtte være 

på bådene eller blot gå dem lidt efter.  
- Ergometerroning.  
- Tilbud om mindre prøveture på vandet, hvis vejret tillader det. 
- Få nogle scullere, kajakker og andet flydende materiel på vandet. 
- Invitere ”gæster” til lidt let at spise -  måske fra grillen eller fra vores 

udmærkede køkken. 
- Nogen fortæller om klubben og alle vores aktiviteter og viser rundt. 

 

Det er vigtigt, at der er så megen aktivitet i klubben, så dem som 

kommer forbi, kan se, at her sker en hel masse spændende ting. 

 

For at dette kan lade sig gøre har vi brug for nogle medlemmer, som vil 

give en hånd med og deltage i nogle af aktiviteterne, så vi kan få mest mulig aktivitet i klubben, 

mens der er åbent hus. 

 

Vi forsøger at få dagspressen til at omtale arrangementerne og 

eventuel kikke forbi. 

 

Vi håber, at rigtig mange af Klubbens medlemmer møder op og 

deltager i aktiviteterne.  

 

Er der nogen som har andre ideer, modtages disse med stor 

interesse. 

 

Tilmelding på opslagstavlen eller til Finn på mail: finnmadsen.ny@gmail.com eller tlf. 60 70 71 89. 

I er også velkommen til at kontakte Gert eller Bente. 

 

På bestyrelsens vegne 

Finn 

 

 

 

Så kommer rovejret ……… 

Det bliver rovejr i morgen lørdag, så det er med at gribe chancen  for at 

komme på vandet, når muligheden  er der.   

Jan har opslået en rotur på rokortet.  Der er allerede 8 tilmeldte, men der er 

plads til flere.   
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Sankt Hans Aften i Roklubben 

 
Traditionen tro holdt vi fælles Sankt 

Hans Aften i Roklubben.   

 

Ebbe og Bent havde klargjort grillene og 

vi – 20 deltagere - medbragte selv, 

hvad der skulle på grillen.  

 

Vi mødtes kl. 17.30 og dækkede bord.  

 

Ingrid og Henny havde medbragt salat, 

Karen medbragte tzaziki og masser af 

nye danske kartofler var indkøbt.  

 

Desserten var is og nye 

danske jordbær.  

 

Tidligere tiders store 

santkhans-bål var afløst af 

2 små – det ene med heks. 

 

Vejret viste sig fra sin 

bedste side og der blev 

sunget ”Vi elsker vort land” 

m.fl. og forbipasserende på 

Langelinie stoppede op og 

sang med.  

 

En rigtig h  yggelig aften.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rovejret kom til Fyn i sidste weekend.  
Formanden m.fl. var på Æbelø.  
Rochefen m.fl. var på Ø-tur i det Sydfynske.  
Formiddagskaffe og dagmar-tærte blev indtaget i Korshavn Havn.  
Derefter badetur, årets første ro-fadøl og salte fisk i Avernakø Havn.   
Tak for turen – specielt til vores nye roer - Hans.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

http://www.faaborg-roklub.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Juli 2015  

26. -30.   Sommerferie til Sydjylland 

August 2015 

Lør. 8.  12.00-14.00 Åbent Hus  

Tirs. 11. 18.30 Outriggerroning i Odense Kanal – Ronetværk Fyn 

Lør 15.  Kanindåb 

Tirs 18. 17.30 Madpakketur 

Lør. 22.  12.00-14.00 Åben Hus  

September 2015 

Ons 2.  17.30 Madpakketur 

4.-6.  Klubtur til Horsens Fjord 

Man. 14. 18.00 Roaften i Faaborg – Ronetværk Fyn  

Ons. 23.   Madaften  -  

Oktober 2015 

Ons. 7.  17.00 Roaften med grill i Assens – Ronetværk Fyn  

9.-10.  Løvfaldstur til Silkeborg 

24.  Standerstrygnng 

November 2015 

Fred 20.  Julemaddag 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 

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

Jørn Caben, næstformand, tlf. 41 82 06 80 jcaben@mail.dk  

Finn Madsen, rochef, materialechef,  tlf. 60 70 71 89  finnmadsen.ny@gmail.com  

Bente Aalund, kasserer, instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 
Alice Laursen, sekretær, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.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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