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Formandens hjørne. 
 

Den sidste måned i Faaborg roklub har været præget 

både af glæde og sorg. 

 

Glæde: 

 
Vi kan glæde os over, at vi har fået 8 nye roere, som er 

instrueret og frigivet og klar til at komme med ud på 

både korte og lange roture. 
 

Vi kan glæde os over mange dejlige, smukke roture i den sidste måned. 

 

Vi kan glæde os over, at vores ergometerrum nu er blevet færdigt og er blevet rigtig lyst, venligt og 

anvendeligt takket være meget frivilligt arbejde fra klubbens medlemmer og noget 

håndværkerarbejde. 

 

Og vi kan glæde os over, at vi har fået 50.000 kr fra Fionia fonden som tilskud til udvidelsen af 

ergometerrummet. 

 

Sorg: 
 

Faaborg roklub har desværre mistet 2 medlemmer ved dødsfald. 
 

Jørgen Vahl Rasmussen er desværre død, alt for tidligt, kun 63 år gammel. Se mindestykke inde i 

bladet. Jørgen har været medlem i Faaborg roklub i 5 år. 

 

Og Stoffer, Svend Christoffersen, er desværre også død, 87 år gammel. Se mindestykke inde i 

bladet. Stoffer var medlem i Faaborg roklub i rigtig mange år. 

 

Sæt kryds i kalenderen d. 20. august 2016: 
 

Bestyrelsen opfordrer til, at så mange medlemmer som muligt sætter kryds i kalenderen d. 20. 

august. 

 

Faaborg roklub skal være aktive i forbindelse med Outdoor Sydfyn, og vi skal bl.a. have åbent hus 

kl. 12-16 med tilbud om ergometerroning og rotur på vandet for interesserede gæster (= evt. 

kommende medlemmer). Se programmet på www.outdoorsydfyn.dk, gratis aktivitet. 

 

Vi skal selv være aktive på vandet og i ergometerrummet, så vores glæde ved roning kan smitte. 

 

Vi skal have indviet ergometerrummet officielt om eftermiddagen d. 20.8., og vi skal holde fest for 

nye og gamle roere samt for tidligere roere om aftenen. 

 

I ønskes alle en god sommer med mange gode roture og hyggeligt samvær. 
 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

http://www.outdoorsydfyn.dk/


 

Rotur i København 

26.-28. august 2016 
 
Glæd jer til at ro i København.  

 

Vi tager afsted fredag aften og 

overnatter i én af de Københavnske 

Roklubber.  

 

 

Turen er ikke planlagt i detaljer, men et er 

sikkert – vi skal se København fra en robåd 

og det fås ikke bedre. Vi kommer rundt om  

Christiansborg, forbi Amalienborg, 

Operaen, Den sorte Diamant og mange 

mange flotte og spændende bygninger og 

kvarter. Vi skal ro i Christianshavns Kanal, 

rundt om Holmen, ned i Sluseholmen og 

mange andre spændende steder.  

 

Prisen forventes at blive ca. kr. 500,00 pr. person til bådeleje, overnatning og forplejning. 

Dertil kommer transporten fra Faaborg.   

 

Tilmelding senest den 10. august på Rokortet eller opslagstavlen i Roklubben.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Fra Rotur i København i 

2010.  
 

 

 
 

 
 

 



Mindestykke om Jørgen Vahl Rasmussen. 
 

Jørgen Vahl Rasmussen (Jørgen Slagter) er desværre død, alt for tidligt, kun 63 år gammel. 

 

Mens vi andre holdt Sankt Hans faldt Jørgen pludselig om ramt af akut hjertestop. Jørgen 

havde haft en helt almindelig torsdag med morgenroning, havearbejde og andre gøremål, men 

om aftenen sagde hans hjerte pludselig stop. 

 

Det efterlader os andre med et stort tomrum. Britt har mistet sin bedste ven gennem mere 

end 40 år, sin mand og sin kæreste, børnene har mistet deres altid nærværende far og 

børnebørnene har mistet deres elskede morfar. Vi er mange, for hvem Jørgen var en rigtig god 

ven, og vi er mange, der har haft Jørgen som en rigtig god rokammerat.  

 

At Jørgen var vellidt og betydningsfuld vidnede hans begravelse om. Der var ca. 330 

mennesker i Vester Hæsinge kirke, og de fleste var samlet efterfølgende på Det Hvide Pakhus. 

Der var ca 240 kranse og buketter. 

 

Vi, der kendte Jørgen godt, kan nok hurtigt blive enige om superlativer, der karakteriserer 

Jørgen. 

Han var altid positiv, venlig, elskværdig, behagelig, rolig, nærværende og en yderst hjælpsom 

mand. 

 

Jørgen talte altid kun pænt om andre og behandlede alle mennesker pænt. Og ingen har gået 

forgæves til Jørgen, hvis de havde brug for hjælp. Jørgen var også meget vidende om rigtig 

meget, så han var også interessant at tale med. 

 

Størst er savnet selvfølgelig for Britt, som har haft hele sin voksne levetid, sin arbejdstid, sin 

fritid og rotid sammen med og ved siden af Jørgen. Vi kan ikke erstatte Jørgen, men mindes 

ham sammen med Britt for alle de gode timer, vi har haft sammen med ham. Og vi kan glæde 

os til gode timer med Britt fremover, selvom Jørgen mangler.  

 

Medlemmerne i roklubben kommer til at savne 

Jørgen meget og ikke mindst morgenroerne vil 

mangle Jørgen i båden og ved morgenkaffen 

bagefter. Vi kommer til at savne ham også på 

langture og ved standerhejsning, hvor han 

sammen med Britt har lavet den lækreste 

lammesteg de sidste år. 

 

Vi kan derfor alle mindes Jørgen med glæde over 

de år, vi har kendt ham og takke for alle de gode 

timer, vi har haft sammen.  

 

Og Jørgens død minder os alle om, at livet er 

forgængeligt, og at det er vigtigt, at få det bedste 

ud af hver dag. 

 

Venlig hilsen                                                          Kaffebrygning på stranden –  

Alice                                                                     Fra en uforglemmelige rotur rundt om Bornholm  

 

 

 

 Kære alle venner 

 

 Det har været fantastisk at mærke jeres støtte, varme og omsorg gennem den sidste svære   

 tid efter Jørgens dødsfald.  

 

 Jeg er jer alle dybt taknemmelig for kram, mails, sms'er og blomster.  

 

 De bedste hilsner fra Britt 

 



Mindestykke om Stoffer (Svend Christoffersen)  
 

 

Overstyrmanden er gået fra borde! 

 

I mere end 35 år har Stoffer været den samlende person hos de “rigtige morgenroere”.  

 

Han startede straks, han kom til Faaborg med at ro om morgenen sammen med revisor 

Jensen, Ole Mitens, Arne Petersen og Tage Fjederholt. Der var en langsom udskiftning i holdet, 

men da man ikke opfordrede hvem som helst og ikke tolererede mange forsinkelser, blev det 

et meget stabilt hold. På de mange ture kom vi til at kende hinanden og vores gensidige gøren 

og laden godt.  

 

På sin rolige facon fik han indført mange faste rutiner, så selv de 

mest morgensure nåede at bløde op og have en god start på 

dagen. Som det fremgik af Fritzes tale i kirken, var Stoffer 

meget social og det var da også Stoffer, der indførte gule 

ærtespisning i hjemmene for holdet. Da de var en succes blev 

traditionen overført til et arrangement for alle herrerne.  

 

En opgave som formand for Gamle roere kunne han heller ikke 

lade ligge og var med til det sidste. 

 

Det har været en glæde at ro sammen med Stoffer igennem 30 

år, og jeg ved at resten af holdet har det på samme måde. 

 

Jørgen 57  
 

 

 

Niels Justesen har fundet dette på nettet:  
 

Festival i Faaborg - Her deltog roklubben i optoget 1962 
Kaj Erik Barlebo som Fred og Paustian som Barney 
Det var Finn Klein som var bag udsmykning og ide 

 

 



Sankt Hans Aften i Roklubben 
 

I år var vi igen rigtig heldige 

med vejret.  

 

Roere og deres familier – i alt 

30 – havde en fin aften i 

Roklubben.  

 

Festudvalget havde sørget for 

kartofler, jordbær, is m.m. og 3 

deltagere medbragte salat til 

alle.  

Medbragt kød blev grillet og 

der blev hygget som 

sædvanlig.  

 

Kl. 21.30 blev bålene tændte 

og der blev sunget de sange, 

som skal synges.  

 

 

 

 

 

Derefter var der hygge 

på broen i den pragtfulde 

sommeraften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Redaktøren (Karen)  
forlod Broen kl. 23.00.  
Så hvornår og hvordan 
aftenen sluttede vides ikke!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Landgang og badning på stranden på Korshavn på vej rundt om Avernakø 
 
 

 

 
 

 

 



Akvitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

August 2016   

1.-5.  Sommerferietur i Det Sydfynske Øhav/Ærø    

Ons. 17. 19.00 Korttursstyrmandskursus   

Lør. 20. 12.00-16.00 Åbent Hus i Roklubben  - Outdoor Sydfyn    

Lør. 20.  Velkomstfest for nye roere /besøg af tidligere roere    

26.-28.  Fællestur til København   

September 2016   

16.-18.  Rotur i Helnæsbugten med overnatning    

Oktober 2016   

14.-16.  Løvfaldstur på Gudenåen    

Lør. 29.  Standerstrygning (Evt. Eva)   

November 2016   

Søn. 6.   Gå-tur i Sh. Lyndelse m. guide   

Fre. 18.  Julemaddag (Anne-Grete Caben og hjælpere)    

December 2016   

Søn. 4.  13.00 Gå-tur Bjerne-krogen – derefter gløgg og æbleskiver i 
Roklubben.  
 

  

Lør. 31. 17.45 Nytårsaften i Roklubben    

Januar 2017   

Fre. 27.  Herreaften (Bent, Palle Johansen + hemmelig ass.)   

Februar 2017   

Fre. 3.  Pigeaften (Annie, Lene Immerkær, Tina Hvidtfeldt, 
Susanne Q og Elsebeth F. )  

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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