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Pinseturen 

Strynø - Bukø

En skøn dag omkring Strynø og Bukø.

Tre både drog af sted en fredag med sol. Ved møllen holdt vi pause og nød madpakken.
Kaffen tænkte vi os alle til på Bukø, men Knuds lille termoflaske gik på omgang. Kagen 
som Betty havde med stod tilbage i Roklubben. 
På Bukø havde vi en herlig oplevelse. En meget nyudklækket ælling kom pippende hen til 
flokken som sad i rundkreds. Her slog den sig ned mens den højlydt beklagede sig over at 
andemor var væk. Det mente vi som havde lært ”andesprog” at den fortalte os.

Alle glædede sig og 19 var meldt til roturen og 10 ekstra til spisningen, som 
klubben(madkassen) sponsorerede.
Desværre mangler der lidt klubånd da 5 pers. manglede da der skulle sættes bådhold.
Alle tilmeldte skal huske at melde fra dersom man ikke kommer! 
Alle står og tripper og vil af sted, og Erling P. ville gerne sammensætte så gode hold 
som muligt så alder, kræfter og bevægelighed i båden tages i betragtning. Kl. 10 drog så 
endelig 4 både af sted.
Første stop var ”Cigaren”, hvor vi hyggede os med kaffe. Knud evnede at dele en kage, 
med hånden forstås, så alle fik tilbudet. 60+ sponsorerede en lille en til ganen og stem-
ningen var god.
Næste stop var Strynø Mølle. Ikke alle gik i land der. Men da der er nogle, der ikke kan 
holde sig tør længere tid af gangen, gjorde enkelte både holdt der. Eller så var årsagen til 
at 2 både strøg forbi, at de vidste, at der var nogle der ventede på dem ovre ved Strynø 
Havn. 
Jacob havde velvilligt stillet båd til rådighed til dem, der ville derover, men ikke ville ro.
På Strynø var der solskin. Jacob havde kastet sig ind i kampen og holdt tre borde til os. 
Vi siger TAK.
Madpakken blev nydt, øllet drukket, musikken spillede og snakken gik. Der blev opkræ-
vet penge for at deltage i jazz stævnet, og 80 kr. ville de ha’. 
Senere donerede visse personer, under opfordring, det samme beløb de opkrævede for 
jazzen, til 60+ kassen. Jeg nævner ingen navne. Pengene vil vi bruge på vor fest i august. 
Alle er velkomne.
Turen hjem fra Strynø var en dejlig oplevelse. Vinden lagde sig mere og mere, og senere på 
aftenen var der havblik.
I klubben havde formanden og formandinden, som desværre ikke kunne deltage, forvand-
let   klubben til  flotte omgivelser til pinsefesten.
Dækkede borde, buffet bord, menu samt maden de havde indkøbt, og bragt hjemmebagt 
brød.
Vi siger TAK.
Peter optrådte som bartender og han leverede en sund engelsk drink, som smagte dejligt.
Vi siger TAK. 
hvilket vi også gør til Henni for retten Bagenkops Fristelser, og Anne Lise med Mørbrad fad osv.

En God Pinsetur og en God Afslutning.

Klubture



11. maj var planlagt til vores forårs udflugt.17 pers. havde meldt sig til. Op til dagen truede meteorologerne med rusk og regn og 
bulder og brag. Selv dagen før vaklede vi lidt i troen på, at det skulle kunne lade sig gøre.
Men vi er ikke sådan til at slå ud. Vi tog bare af sted.
I Odense ventede Odense Roklub med klargjorte både, kaffe og rundstykker med ost og marmelade. En flot velkomst! Ja, der 
må også ha’ gået rygter om, at vi da i hvert tilfælde også drak en Enkelt. Det var der også.
Bådhold var sat og vi blev godt blandet. 3 af medlemmerne kørte af sted og havde bestilt bådlejlighed fra Klinteberg til Vik-
kelsø.
Resten af flokken roede ud af kanalen og blev livlig underholdt af de stedkendte om hvad vi roede forbi..
Der var en 9-10 km derud og øen ligger midt i �orden hvor kanalen åbner sig.
Her holdt vi pause og inde på øen var der en hyggelig plads med borde og bænke. 
Efter madpakken gik vi en tur og så på den oase Vikkelsø var. 
Tilbage til bådene, havde vandet trukket sig tilbage. Selv Odense roerne var noget forbavset, og bådene skulle bæres et par 
hundrede meter, inden der kom vand under kølen..
Tilbage i Roklubben var der igen kaffe og senere en øl på terrassen.
En vellykket dag blev afsluttet med middag inde i Odense.

Vikelsø  60+ tur til Odense Roklub.

Klubtræf på Strynø.

Vi havde snakket med formand Leif Østlund Marstal Roklub om, at det kunde være hyggeligt dersom vore to roklubber kunne 
mødes engang. Vi havde for lang tid siden valgt Strynø, som det mest oplagte sted at mødes. Omtrent lige langt for begge 
klubber.
Datoen blev onsdag den 3. august. Vi startede ca. kl. 10 og det så festlig ud da alle bådene samtidig anløb ved den gamle mølle.
Marstal med to 4 års og vi med en fireårs og to toårs.
Frokosten blev spist ved tre langborde og ”gaver” uddelt. Øl fra Masrstal, en dejlig hjemmebagt kage og kaffe og en Enkelt. 
Snakken og stemningen var god.
Hjemturen blev revideret lidt, da det var blæst op. Vi roede ikke syd-om, men samme vej tilbage og tværs over til Langelands- 
siden, hvor der var lidt læ.
Det var en god dag som bør gentages, og måske blive en årlig tradition.

Uddeling af vejvisere
I juni måned fik vi et lille job med at dele vejvisere ud på Sydlangeland.
Ved fælles hjælp blev der fordelt ca. 1500 vejvisere. Alle gik til den med højt humør, så jeg tror, vi siger tak igen, hvis vi får tilbud-
det. Vi tjente godt, som et fint bidrag til klubkassen.
Tak til alle der deltog.



Ferietur Stockholm 
– Mälaren Juli 2011.

Igen i år har vi lagt planer for en 
ferietur.  Denne gang længere 
ud i den store verden.

Der er en del planlægning i forbindelse 
med en sådan tur med fastlægning af 
rute og evt. overnatningssteder.  Den 
Stockholmske Skärgård og Mälaren er 
et kæmpe område, så hen ad vejen blev 
vi enige om, at denne gang skulle det 
være østenden af Mälaren, så kan det 
blive vestenden en anden gang måske.  
”Finn” blev over vinteren klargjort til 
strabadserne, men kort før vi skulle af 
sted, fik vi den melding, at flere jyske 
klubber ville køre 6 både til Lidingö 
Roddförening, og at det var muligt at 
leje en af dem, så ”Finn” kunne blive 
hjemme i garagen.  Vi slap så for at køre 
trailer, og billigere blev det også – så 
en win-win situation og Lidingö Rodd-
förening var i vores planlægning for 
et besøg.  Vi kunne gøre som vi havde 
planlagt turen, blot i en anden række-
følge.

Så fredag aften den 8. juli pakker jeg 
al bagagen i bilen, inkl. telte.  Så kan vi 
komme hurtigere af sted lørdag morgen 
– det eneste der manglede var kun den 
sidste taske med maden i køleskabet og 
fryseelementerne.
Lørdag kl. 07:00 mødes vi til den tur, 
vi har ventet på så længe:  ind med 
taskerne og af sted.  Der er langt til 
Stockholm (ca. 900 km).  På vej henover 
de sjællandske motorveje, spørger jeg, 
om vi ikke skulle putte maden og køle-
elementerne i køletasken, men det var 
ikke så nemt, for det hele lå stadig trygt 
og godt i Rudkøbing Roklub!!  Vi må så 
proviantere i Helsingør. 

Vel ankommet til Lidingö Roklub spiser 
vi turens første hjemmelavede varme 
mad.  Benny laver lørdagskylling – det er 
jo lørdag!  Vi får tildelt en båd, ”Pres

salit”  hedder den, en udmærket båd, 
samme model som ”Siø” – så nu er vi 
klar.

Søndag morgen ror vi ud og ser på Skär-
gården, rundt Vaxholm – spiser middag 
ved Vaxholm Roddförening – men der 
er ingen hjemme.  Skärgården er fin og 
flot, men den megen skibstrafik præger 
billedet – kæmpefærger, skärgårdsfær-
ger, turfærger og speedbåde, så selv 
om vi var indenskærs, var det værre end 
oprørt hav.  Målet for dagen var Stock-
holms Roddförening, hvor jeg længe 
forinden havde aftale om, at vi kunne 
overnatte.  Den ligger smukt ved en 
smal �ord tæt på centrum – en fin gam-
mel bygning med en fin atmosfære og 
tidens patina.  Senere går vi langs med 
�orden ind til byen og spiser aftensmad 
på Djurgårdsbrons Sjöcafé – grillrøget 
spareribs – ikke så ringe!

Mandag morgen efter fuldendt morgen-
ritual pakker vi ”Pressalit” og sætter kurs 
mod Uppsala, men først en lille rundtur 
i Stockholms havn, med Rigsdagen, 
Kongeslot, Vasa, Storkyrkan og m.m., 
og nu skal vi så finde Carl Johan Slusen 
for at komme ind på Mälaren.  Roning 
på Mälaren foregår på et højere niveau, 
ca. 1,5 m.  At niveauet i det hele taget er 
højt, ser vi også på alle de kæmpevillaer 
med bådebroer og både i passende stør-
relser, og jeg må indrømme, at her er 
der grund til at sige neijj, øøhå og se der.  
Der er hele tiden noget fint og smukt at 
se på.  

Vi ved , at i nat bliver det teltet, der 
skal frem, så hen på dagen ror vi tæt 
på land og spejder efter et egnet sted, 
men Benny siger, at der bliver ingen 
landgang før efter kl. 18:00, men 17:57 
er vi ud for en lille klippeø, hvor der på 
toppen står bord og bænk, og alt ser 
meget charmerende ud.  Vi ror en gang 
rundt om øen, så klokken kan blive over 
18:00 og aftalen således kan overholdes.  
Det var en meget fin ø, så de til  formå-

let indkøbte ruller blev pustet op, så vi 
let og elegant kunne trække båden op 
på klippeskråningen.  Vi var så heldige, 
at der netop fandtes et eneste sted på 
øen, der var plant nok til slå et telt op.  
Så er det madtid og Benny varmer en 
dåse og koger ris.  Gasapparatet løber 
tørt, men Benny sætter da bare en ny 
dåse gas på.  Ak og ve, processen kikser, 
og al gassen futter af mellem fingrene 
på Benny.  Det så komisk ud – men det 
skulle vise sig at være meget alvorligt.  

Jeg åbner en flaske rødvin, noget må der 
til.  Maden smagte dejligt og vinen var 



også mør – jeg tror nok, vi fik en flaske 
til!  Senere har vi talt om, at der nok var 
noget i vejen med baggrundsstrålingen 
på øen, som påvirker balance og orien-
teringsevne.  Det mærkede vi tydeligt, 
da vi skulle finde teltet for at komme i 
seng.  Næste dag var det dog aftaget så 
meget, at vi kunne få spist, pakket og 
kommet af sted.

Turen fortsætter mod Uppsala ad skifte-
vis smalle og bredere �orde, landskabet 
var varieret med skov, bjerge og marker.  
Hen på dagen møder vi en hel masse 
dampdrevne lystbåde, helt lydløst kom 
de tøffende, så jeg var nødt til at give 
dem et trut i trompeten (for sådan  en 
havde vi selvfølgelig med) – og så skal 
jeg da lige love for, vi fik hørt nogle 
dampfløjter i dur og mol.  Uppsala Dom-
kirke er jo et ”must”.  Vi var lidt sene på 
den, så vi nåede desværre ikke at se så 
meget, før vi blev jaget ud.  Dog så man 
meget på vore grønne og røde sokker i 
Uppsala.  Jeg har på fornemmelsen, at 
hvis man kommer  tilbage til næste år 
vil man nok se det som et nyt modefæ-
nomen!  Henni!  Du kommer på overar-
bejde!  Vi skal lige handle lidt, inden vi 
skal spise.  Vi køber lampeolie i stedet 
for sprit, som ikke forhandles som her 
– finder en kineser med buffe – så alle er 
glade.

Da vi ror ned ad elven igen, passerer vi 
alle damperne en gang til – de får endnu 
et trompettrut, og det gør vi så sandelig 
også – af dem alle på én gang – meget 
festligt.  Vi prøver at finde Uppsala 
Rodförening.  På opturen spurgte vi et 
par, som stod på noget der lignede en 
bådebro – men sådan en roklub havde 
de aldrig hørt om.  På vej tilbage gik vi 
i land og så selv efter – og sandelig om 
ikke den var der.  Jeg havde i forvejen 
mailet med ordførende i klubben, han 
havde fortalt, at deres bygninger var 
hyret af universitetet, så derfor kunne 
vi ikke overnatte der.  Men ved elvens 
udløb er der en campingplads, Sunnesta 
Camping, det var dagens mål.  Vi ror ind 
igennem åkanderne og ind i et lidt mud-
ret hjørne og går i land.  Imens Benny og 

Erling står og tænker på et glas rødvin, 
går jeg op og hyrer en ”stuga”, ”tuvär 
utan toalet og dusch”.  Vore fine, oppu-
stelige ruller kommer atter i brug.  Med 
dem kan vi tage båden på land med næ-
sten al bagagen i – herligt!  Vi installerer 
os i hytten og indtager et lettere måltid 
– vi havde jo forinden spist en kineser 
inde i byen.

Næste morgen, ja, nu må det være ble-
vet onsdag, går det sydpå igen.  Vi spiser 
frokost i Sigtuna, en hyggelig turistby, 
hvor vi går en tur rundt og kigger på 
svenskerne – og et lille bsøg i System-
bolaget bliver det også til!  Roturen fort-
sætter, og vi passerer Pilholmen, den 
lille ø, hvor vi overnattede på opturen.  
Vi finder en lille strand ved et natur-
reservat og slår lejr for natten.  Benny 
afprøver spritapparatet med lampeolie 
– det kan lade sig gøre, hvis man putter 
små træstykker ned som væge.  Det kan 
dog ikke anbefales – alt bliver fedtet 
og kulsort af sod, som aldrig var gået 
af, havde der ikke været strandsand  at 
skure med– men så ved vi det.  Vågner 
næste morgen ved trompetprust – det 
skulle have været en fanfare – men så 
skal Erling lige øve lidt mere.  Han sover 
jo ikke så godt om morgenen – er en 
AA´er  - så det er om morgenerne han 
øver.  Han var kravlet op på klippen lige 
over teltene og truttede derfra – det så 
bedre ud end det lød.  Men Benny og jeg 
vågnede og dagen var godt begyndt.  
Vores morgenritual består af bad i søen 
(det er jo ferskvand, så sæben skum-
mer), så kommer kaffen og de bløde æg 
(som var perfekte hver morgen), brød 
o.s.v. – og naturligvis lige en enkelt.  Så 
rigge af, telte ned, båd pakkes med lig-
geunderlag og telte på tagbagagebære-
ren, resten under dæk.

Så går det mod Björkö-Birka.  Her var 
det fint med den GPS kortplotter, jeg 
havde investeret i til turen.  Mange af 
alle de små øer ligner hinanden, men 
med sådan et apparat ved man altid, 
hvor man er.  Vel ankommet  til Birka 

Vikingeboplads & Museumsø, spiser vi 
frokost på restaurant:  svenska kötbul-
lar med tilbehør.  Går en rundtur på øen 
og ser på vikingeaktiviteter .  Ikke for 
meget kultur, det er jo en rotur – ikke en 
ferietur!!  Og så mod Mariefred Cam-
ping.  Vi ankom lidt sent, så den sidste 
”stuga” blev lejet ud lige for næsen af 
os, så op med teltene igen.  De lover 
meget dårligt vejr til i morgen, natten 
giver også ugens 2. regnbyge.  Vi går de 
ca. 2-3 km til byen for at spise.  Snupper 
den første restaurant, vi ser – en ret fin 
en – men må dog konstatere, at jo finere 
de er, jo mindre får man på tallerkenen, 
så hjem, få teltet og finde brødposen 
frem.  Men udsigten fra vor teltplads fej-
lede ingenting efterhånden som mørket 
faldt på og lysene tændtes i byen og på 
Gribsholm Slot og det hele spejledes i 
vandet – det var betagende!

Så er det blevet fredag, det regner og 
blæser, vejrmeldingen er ikke god – for 
at sige det mildt – vi har 80-90 km til 
Lidingö Roddförening, og vi skal være 
der lørdag og aflevere båden, så vi be-
slutter trods vejret at komme så langt, vi 
kan.  Det skulle vise sig at være en god 
beslutning.  Vi havde dårligt vejr, men 
fra retninger som gav os meget læ fra 
øer og skær.  Så sent fredag aften lander 
vi ved Stockholms Roddförening, og der 
fra er der kun 15 km tilbage til Lidingö.

Lørdag formiddag er vi atter tilbage 
i Lidingö Roddförening og ved 12-13 
tiden har vi rigget båden af, vasket den 
og lagt den i seng, så den kan være frisk 
til næste hold, som kommer.  Vi har spist 
og pakket bilen og er klar til afgang.  Der 
var ingen andre i roklubben, så da alt var 
rigget af og gjort i orden efter os, hop-
pede vi på bilen og kørte mod Rudkø-
bing, hvor vi landede ved 22-tiden.

På vores ro/ferietur blev der i alt tilbage-
lagt 335 km.

Jeg har nu tilbage at sige tak.  Tak til 
Erling og Benny for endnu en fantastisk 
rouge.  Tak til Lidingö Roddförening for 
husly og fin og venlig behandling.  En 
ligeså varm tak skal gå til Stockholms 
Roddförening for Jeres gæstfrihed og 
vi håber,  at I vil give os mulighed for at 
gøre gengæld ved besøg hos os i Rudkø-
bing Roklub.

Erling Pedersen
Benny Petersen
Knud Reimers



Rengøring i klubhuset

Sankt Hans
Den 23. juni var der som ofte før et omskifteligt vejr. Vi var spændte på, om heksen skulle sendes til Bloksbjerg i en regnbyge. 
Bygen slap vi ikke for, men da arrangementet gik i gang var der heldigvis tørvejr. Christel Schaldemose holdt en fin båltale, 
hvorefter bålet blev tændt af børn fra Det Danske Spejderkorps og heksen sendt af sted til midsommervisen.
Tak til alle bagere og hjælpere.

Uge og Navn                              Initialer og Dato 
31-32   Benny og Elna 
33-34   Aage K. og Jørgen L. 
35-36   Erling og Jytte 
37-38   Conny og René 
39-40   Inger og Erling 
41-42   Henni og Finn 
43-44   Karen, Kaj, Grethe D. 
45-46   Henning og Lone 
47-48   Gitte Skov og Poul Jørgensen 
49-50   Bente Jensen og Pia 

   Er I forhindret, byt eller find en afløser !

Kanindåb

 Fredag den 26. august    
klokken 15.30


