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Formandens hjørne. 

 

Grethe Kjeldsen har 50 års jubilæum i Faaborg roklub. 

 

Grethe blev fejret i roklubben af næsten halvdelen af Faaborg roklubs medlemmer søndag d. 11.6., 

hvor der blev serveret sommerbrunch med bobler. Efterfølgende var der arrangeret rotur i Faaborg 

fjord, for de, der havde lyst. 

 

Det hører til sjældenhederne, at et medlem kan fejre 50 års jubilæum i en roklub. Og Grethe er jo 

ikke bare et medlem, hun har været og er et meget aktivt medlem, der har roet alle årene. Hun har 

været medlem af bestyrelsen i 10 år, heraf 6 år som formand, og hun var en særdeles respekteret 

formand. Hun har de sidste 10 år været æresmedlem af Faaborg roklub. 

Stort til lykke til Grethe. 

Læs mere om Grethes jubilæum inde i bladet. 

 

Roture med udgangspunkt i andre fynske klubber. 

 

Tur- og motionsudvalget har taget initiativ til én gang månedligt at tage på besøg i en anden roklub 

på Fyn og med udgangspunkt fra denne at ro en længere dagstur i nyt farvand. Vi havde en dejlig 

rotur fra Nyborg roklub i april måned og var på rotur fra Middelfart roklub d. 10.6. Læs mere herom 

inde i bladet. 

Turene er slået op på rokort og alle frigivne roere er velkomne til at deltage. 

Bodil har meldt sig til at være klubbens repræsentant i ”Ronetværk Fyn, som også arrangerer fælles 

roture med udgangspunkt i de fynske roklubber. 

 

Instruktion af de 5 nye medlemmer. 

 

Tak til alle jer erfarne roere, der deltager, når vi instruerer nye medlemmer. Det er dejligt og 

nødvendigt med jeres hjælp. Vi slår fortsat op på Rokort, når vi har brug for erfarne roere til hjælp i 

bådene. 

Desværre trækker instruktionerne af de nye medlemmer ud, da der har været alt for meget blæsevejr 

og alt for mange aflysninger p.g.a. blæst. Vi håber meget, på bedre rovejr, så vi kan få frigivet vores 

nye medlemmer. 

 

Skolesamarbejdet. 

 

Vi har haft besøg af ca. 12 elever fra Øhavsskolens 7. klasser i alt 3 onsdage i april/maj måned. Det 

var en stor succes. Eleverne lærte at ro korrekt i romaskine, roede til musik, roede på tid, lavede 

holdstafet i romaskinerne og roede til computerspil. Både eleverne, og os, der deltog (Sabina, 



Bente, Henny, Annie og Alice) havde det sjovt og synes, forløbet var vellykket. 

Bestyrelsen i foreningen: ”Faaborg samvirkende idrætsforeninger”, som Faaborg roklub er en del 

af, ønsker, at roklubben skal fortsætte til efteråret med hold for skolebørn 14 uger i træk. Det mener 

vi ikke kan blive en succes. Vi tror, børnene vil kede sig, hvis de samme elever skal komme så 

mange uger i træk. Vi arbejder på at deltage i samarbejdet et færre antal gange. 

 

Aktivitetskalenderen i Årebladet og Rokort. 

 

Hold øje med aktivitetskalenderen og rokort. 

Specielt kan fremhæves sommerferieturen og alle de spontant på Rokort udbudte roture af kortere 

eller længere varighed, som er åbne for alle. Det er herved muligt at ro med andre medlemmer end 

dem, du lige plejer at ro med, og det kan absolut anbefales. Alle medlemmer kan slå ture op på 

rokort og herved invitere på rotur. 

Ved arrangementet i forbindelse med Outdoor Sydfyn lørdag d. 19. august har Faaborg roklub åbent 

hus kl. 10-16 og tilbyder prøveture i vores robåde – her er der brug for rigtig mange af jer. Og vi 

holder fest for nye medlemmer og alle os andre om aftenen d. 19.8. Sæt kryds i kalenderen. 

 

God sommer med gode roture ønskes I alle. 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

 

Rotur fra Middelfart roklub d. 10. juni 2017 

 
Bodil havde udbudt en rotur via rokortet til 

Middelfart roklub med rotur derudfra. Vi var 
5 afsted og havde en dejlig rotur på 30 km 

fra Middelfart roklub kystnært via Snoghøj, 

Skærbæk og Gudsø vig  med frokostpause 
på stranden – herfra er billedet.  

 
Efter frokost roede vi videre over Kolding 

fjord til Fænø kalv, hvor vi drak kaffe og 
spiste Bodils chokoladekage, hvorefter vi 

returnerede til Middelfart roklub.  
 

En dejlig tur i fint vejr med mange slags 
rovand: stille vand, vand med strøm, vand 

med bølger og specielle bølger, når vandet 
fra Kolding fjord og Lillebælt mødtes. Smuk 

natur og dejligt selskab.  
 

Sådanne ture kan varmt anbefales! 

 

 

 



I dag søndag den 11. juni fejrer vi Grethe Kjeldsens 50 års medlemskab af 

Faaborg Roklub.  

Grethe Kjeldsen har altid været et særdeles aktivt medlem af roklubben og har 

således været i bestyrelsen i 9 år, heraf de 6 år som formand. 

Blandt rigtig mange gode tiltag for klubben i disse år huskes Grethe også som en 

person, der meget imødekommende tog imod og introducerede nye medlemmer i 

klubben, så de hurtigt følte sig hjemme. 

Grethe Kjeldsen er stadig aktiv roer og kan se tilbage på et væld af langture, dvs. 

roning i farvande fjernt fra Faaborg. Således har hun roet i Grækenland, Frankrig, 

Tyskland og i det daværende Tjekkoslovakiet. Disse ture var (og er stadig) 

arrangeret af Dansk Forening for Rosport. Her knyttede Grethe varme venskaber 

med en del af de øvrige deltagere – et venskab der betyder, at man stadig samles 

og taler om oplevelser fra turene. 

Ferielangturene foregik også i danske farvande. Utallige er de ture, Grethe har 

været med på i Det Sydfynske Øhav, ligesom hun også flere gange har været med 

på ferieture hele vejen rundt om Fyn. 

For 10 år siden udnævnte Faaborg Roklub Grethe Kjeldsen til æresmedlem som 

påskønnelse for hendes store og vedvarende indsats for klubben. 

Således introducerede hun begrebet madaftener i klubben, da hun stoppede som 

formand. I flere år stod hun i spidsen for et madhold, der en gang om måneden 

lavede mad til klubbens medlemmer. For et ganske beskedent beløb kunne man få 

serveret et dejligt måltid varmt mad og spise sammen med rokammeraterne. 

Madaftenerne eksisterer stadig i Faaborg Roklub, dog nu med skiftende madhold. 

Som roer registrerer man alle sine ture som antal roede kilometer. F.eks. er en tur 

rundt om Bjørnø 12 km. På spørgsmålet om, hvor mange km hun har roet i 

karrieren, svarer Grethe, at det ved hun ikke, men at et bud på 25.000 km er et 

godt bud. 

Det er således en flittig roer, som Roklubben fejrer den 11. juni, og vi ønsker 

hende hjerteligt tillykke. 

Der vil i dagens anledning blive budt på brunch for klubbens medlemmer og 

efterfølgende mulighed for roning i det forhåbentlig gode vejr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Brunch i anledning af 

Grethes 50-års 

jubilæum af Faaborg 

Roklub.  

En hyggelig dag med 

lykønskninger, dejlig 

mad, champagne, taler 

og sange.   

 
 



Sankt Hans Aften i Roklubben 23. juni  
 

 

Næsten inden sommeren er ankommet, 
er det Sankt Hans. Det fejrer vi på 

sædvanlig vis i Roklubben.  
 

Vi sørger for, at grillen er klar kl. 
18.00.  

 
I skal selv medbringe kød til grillen.  

 
Vi sørger kartofler, salat, dessert og 

kaffe.  
 

Øl og vin kan købes i Klubben.  

 
De som har mulighed for det, mødes 

kl. 17.00 og dækker bord, optænder 
grill m.m..  

 
Opgaver og udgifter deles mellem 

deltagerne.  
 

Kl. 21.00 samles vi om sankthans-bålet 
og synger så godt som vi kan. Hvis nogen vil holde en tale, er det også muligt.  

 
Tilmelding på opslagstavlen eller Rokortet senest torsdag den 22. juni kl. 

15.00.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMMERTUR 2017 

 

Ærø rundt/en tur op langs 

Ærøs østkyst fra Marstal 

til Søby og tilbage igen. 

Vi har lånt 2 fireåres i Marstal Roklub. 

 
Turen starter den 31. juli 2017 og slutter den 4. august 2017.  

SIDSTE TILMELDING ca. den 16. juni 2017. 

Deltagerantal: 10 roende deltagere. 

 

Med venlig hilsen 

Turudvalget 

 
 

 

 
 

KAFFEKOPPER  

Nu har vi 10 kaffekopper af plastik, som kan bruges på roture. 

 De står i køkkenskabet og må gerne lånes.  

PS – kan også bruges til rød- og hvidvin 

 

 

 

 

 



Det nye hejseværk 
 

Efter en periode, hvor vi har været igennem flere rettelser på det nye hejseværk, er vi nu fremme 

ved målet. 

 

Leverandøren af hejseværket (C. Fredriksen) har samtidig været i tidnød med levering af andre 

opgaver.  Derfor har det trukket lidt længere ud end beregnet.  

 

Hejseværket virker nu, som det skal.  

 

Der vil blive sat skilte op ved betjeningsknapperne, så der ikke kommer til at herske tvivl om, 

hvilken bådtype der må hejses op i det enkelte hejseværk. 

Ved hvert enkelt hejseværk hænger der en instruktion. 

 

Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer, til at sætte sig ind i reglerne omkring brugen af vores 

hejseværk. 

 

Det er afgørende vigtigt, at vi følger instruktionerne. Så slipper vi for personskader og skader på 

vores materiel. 

 

Man er altid velkommen til at ringe til mig (23416592), hvis der er noget, man ikke forstår i 

forbindelse med betjeningen af hejseværkerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bent 

 

 

 

 
 

 
 
På rotur 2. pinsedag rundt om ”Harrys sten” – mellem Revet og Bjørnø.  
 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

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


 

 

Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Juni 2017   

Fre. 23.   18.00 Sankt Hans Aften i Roklubben   

Juli 2017   

8.-15.   DFfR-tur i den Finske Skærgård   

Man. 31.8- 
Fre. 4.8. 

 Faaborg Roklubs sommerferietur til Ærø   

August 2017   

Lør. 19.  10.00-16.00 Åbent Hus i Roklubben i forbindelse med Faaborg Outdoor 
Event  

  

Lør. 19.  18.00 Madaften/Velkomst til nye roere    

September 2017   

1.-3.   Faaborg Roklubs efterårstur (foreløbig)   

?  Madaften    

Oktober 2017   

6.-8.  Løvfaldstur på Gudenåen (foreløbig)    

Lør. 28.    Standerstrygning    

November 2017   

Fre. 24.   JULE-maddag    

December 2017   

Søn. 31.  17.45 Nytårsaften    

Januar 2018   

Fre. 26.   Herreaften    

Februar 2018   

Fre. 2.  Pigeaften (Dorte, Bodil, Kisser, Tove, Britt)    

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2016 

 

Alice Laursen, formand, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk 

Bente Aalund, næstformand og instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 

Lone Hansen, kasserer, tlf. 28014035058 loh.lonehansen@gmail.com  

Morten Dahl Nielsen, sekretær og kajak, tlf. 22 95 91 09  mnibib@gmail.com 
Bent Gregersen, rochef og materialechef, tlf. 23 41 65 92 begregs@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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Kr. Himmelfarts-tur fra Svendborg til Alices sommerhus i Hesselsager.  


