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Sommerens langture
Atter i år var der roere fra klubben, der tog på længere ture. Erling P., Knud og Benny tog til Limfjorden og Erling L. , Jytte og Henni 
tog til Kerteminde.

Blæsten går frisk over Limfjordens vande
Rusker dem op til vågen flugt
Jager dem mellem de favnende strande 
Fylder med toner hver en bugt.
Og sømanden synger bag sit rat
På krydstogt fra Nordsø til Kattegat……

     Knud Reimers

Ja, blæsten gik sandelig frisk over vandene den uge i sommer, hvor vi, Benny, Erling og Knud, en fredag eftermiddag kørte hjemme 
fra med kurs mod Skive – med ”Finn” på slæb.  Forventningerne var store, humøret højt, og vejrmeldingerne fine:  vinde fra SV, 
mere og mere aftagende hen på ugen, så det lægges ruten efter.

Vi blev fint modtaget i roklubben med kaffe og kage, og en omhyggelig forklaring på, hvordan vi skulle forholde os til den sæl, der 
lå på broen:  ”Når I skal have båden i vandet så gå udenom eller over den, for den flytter sig ikke, den har boet dér de sidste par år.”  
Og som de sagde, at havde klubben taget 1 krone for hvert foto der var taget af den, havde de været millionærer i dag.  Tidligt i seng, 
og vi lod os ikke distrahere af de nøgenbadende studiner på bådebroen ved 4-tiden om natten!!!!

Næste morgen afgang mod Fur efter indtagelse af det rituelle morgenmåltid:  Kaffe, friske rundstykker, bløde æg og en dram.  Vin-
den var frisk, ja, men den skulle jo aftage, havde de sagt.  Ved ankomsten til Fur var der nogle forviklinger med sejlere fra Virksund, 
der var på deres årlige udflugt, og også med  nogle kajakroere.  Men da kajakkerne endelig fandt ud af, at vi også var roere, blev vi 
gode venner og endda inviteret til stor grillmiddag om aftenen.  Jeg har lovet ikke at sige det højt, men så gode venner blev vi, at 
Erling faktisk inviterede kajakkerne til at besøge os i Rudkøbing!

Rundt om Fur kom vi ikke, for vinden gik ikke i aftagende.  Vi ville have roet fra NV-enden af Fur over til Mors, men der var for 
meget vind og for stort hav.  Tilbage igen – så vi fik set den meget smukke kyststrækning 2 gange – med skrænter, farver og forma-
tioner i moleren – meget betagende.  Vi samlede muslinger, kogte og spiste dem til vores middag – super!

Næste dag gjorde vi bl.a. stop i Ejerslev havn, et lille fint sted med hytter til overnatning og festtelt til fri afbenyttelse, og tilmed et 
ishus, som serverede småretter.  Børnene der var der, benyttede flittigt den 3-sporede krabbevæddeløbsbane – meget festligt, så det 
ud.

Sidst på dagen gik vi på land lige nord for Han Klit for at ”slå en streg” – kom i snak med nogle lokale, som havde bygget et lille 
skur som badehus med grill osv. Og der kunne vi da bare overnatte, hvis vi ville – men på den anden side så kunne vi da bare komme 
op til dem og sove – de var ganske vist ikke hjemme, men det gjorde da ikke noget – nøglen lå under måtten – de kom selv senere.  
Fantastisk venlighed, som vi i det hele taget mødte meget af på turen, men især på Mors.  Dog – vi blev nu i hytten - det blæste og 
regnede meget om natten, så det var godt vi lå på bænkene.  Der var flere kilometer til nærmeste hus, så ingen hørte Benny øve sig 
på signalhorn.  Han lærer det nok en dag.  Måske…



Vi skulle have været til Sønderborg - 
med det blev til Nyborg og Kerteminde!

I foråret blev Jytte, Erling L. og jeg enige om, at vi ville prøve at tage på ferietur.
Vi aftalte at turen skulle gå til Sønderborg. Dagsruter blev udregnet, adresser på roklubber fundet frem hvor 
vi kunne overnatte, Haderslev Roklubs hytte i Aarøsund bestilt, kort kopieret og lamineret og meget mere. Så 
var vi klar til at tage af sted den 25. juni.
Men, men, men vi havde glemt at vejrguderne bestemmer en hel del. Vi kom ikke af sted før lørdag. Og så blev 
turen en hel anden. På grund af vestenvinden valgte vi, at tage til Kerteminde i stedet. 
Første etape gik til Nyborg.
Vi blev modtaget af hjælpsomme damer i Nyborg. Flot påklædte i hvidt dress, hvilket ikke forhindrede en 
af dem i at vaske vores båd! De havde om eftermiddagen haft killingedåb og de skulle have fest om aftenen. 
Alice hjalp os med en bådvogn, så det var let at komme på land. Efter at have været i byen og spise, festede 
vi med dem.
Næste etape gik under Storebæltsbroen mod Kerteminde. Vi nød at se alle de flotte villaer og sommerhuse, 
som var på næsten hele strækningen til Kerteminde. En sæl fulgte os noget af vejen. 
I Nyborg havde vi fået lidt anvisning på, hvor vi skulle ro, når vi kom ind i Kertinge Nor. Hvis vi tog den 
direkte vej var vi sikre på at gå på grund. Under broen til Kertinge Nor oplevede vi både modvind og stærk 
modstrøm. Vi var længe om at komme igennem, så tilskuere oppe på broen råbte til os, at de troede vi var 
blevet derinde. 
Kertinge Nor blev udforsket. Fra Kølstrup kirke til en lille kopi af Ladbyskibet, som lå inde i sivene.
Tirsdag morgen meget tidligt var vi klar til hjemturen. Vi nåede Nyborg sidst på eftermiddagen. Jeg havde 
ringet til Peter, så han kunne holde os med selskab på vores ”stamrestaurant”. 
Onsdag ville det blæse lidt op, så vi var klar til afgang ved 7 tiden. Og det kom til at passe. Vi fik en vind fra 
øst – for naturligvis var vinden vendt! Vi nåede Rudkøbing sidst på eftermiddagen efter en super tur! Vi er klar 
til endnu en tur – som måske skal gå til Sønderborg.

Henni Lehrmann



I dag er det torsdag d. 19.juli sommervejret er 
og har været meget ustadigt  .  I dag har det 
regnet en del og gør det fortsat.  Fra midnat 
og til kl. 12 har vi fået ca. 24 mm, mellem 12 
og 14 var det tørvejr og sol, men nu regner det 
atter!—
 Så hvor var vi heldige, da vi lørdag d. 7 og 
søndag d. 8. august roede rundt i det sydfynske 
øhav!!

Conny og Rene havde snakket om en tur i Øhavet med overnatning på 
Skarø, jeg ville rigtig gerne med og Elna og Jørgen Lunde meldte sig 
også til turen, rigtig dejligt, så var vi mandskab til en 4¬-årers.
Rene bestilte hytten, som heldigvis var ledig, der er ellers så dejligt, så 
med så kort varsel kunne det jo godt være den var udlejet. Forplejnin-
gen blev aftalt, så nu var det bare vejret vi var afhængige af og DMI 
blev tjekket hele ugen og fredag fik jeg besked på at vi tog af sted fra 
RR kl. 09.00.
Vi mødtes i RR . Annelise, Per og Henning var med for at sende os 
godt af sted. Annelise var en knag til at pakke båden!
Vi roede mod Ærøskøbing i det dejligste rovejr. Rene var cox og 
havde planlagt en fin tur. Jeg vidste først fredag at vi skulle til Ærøs-
købing og synes jo det var herligt at prøve dette.
Vi holdt første hvil på en lille ø, Bredholm, hvor vi blev modtaget af 
nogle får og en masse måger, bagefter er jeg blevet i tvivl om vi måtte 
gå i land på øen? men tisse skulle vi jo og kaffe skulle vi jo også have. 
Jeg tog også lige et par billeder, da vi nu var der, der var faktisk en 
meget speciel vegetation og meget vand , det lignede nærmest en ø 
med en masse små søer.
Roere holder ikke lange pauser, så vi var hurtigt i båden igen, på vej 
mod Ærøskøbing. 
Nu begyndte der at komme andre fartøjer på vandet, man kan godt føle 
sig lidt lille, når man sidder der i en robåd på det ”store” hav. Det kan 
være lidt svært at se hvor man egentlig er og hvad de forskellige øer 
er for nogle. Men styrmanden havde tjek på det og vi roede v. 13 tiden 
ind til Ærøskøbing.
Vi var godt sultne og spiste vore madpakker på stranden mens vi sad 
og beundrede Albani, meget flot robåd!
Nu gik vi på sightseeing, vi var på kunstudstilling i laden v. havnen og 
en tur i gennem den gamle købstad Ærøs-
købing, Vi spiste INGEN is, da vi havde 
Annelise`s  hjemmebagte kage i båden, den 
skulle vi gemme appetit til. 
Efter en times tid i Ærøskøbing roede vi til 
Drejø, drak kaffe og spiste marcipanbrød, 
kiks osv . Kagen blev endnu engang sprun-
get over.
Drejø har en lille fin havn og ved siden af 
denne er der en lille vig hvor vi roede ind, 
da vi skulle derfra sad vi fast på bunden, der 
var ikke meget vand , så alle mand gik fra 
borde og fik Albani trukket ud, så vi kunne 
ro mod Skarø.
Nu var vandet spejlblankt, det var rigtig 
varmt, solen bagte og Rene sagde:   ”Ja, det 
er jo i sådan et vejr at det er let at se marsvi-
nene ” Og vi kiggede og vi kiggede og lige 
pludselig var der et marsvin der var oppe og 
hilse på os 2 gange, det var dejligt. 
Det var en fantastisk flot tur til Skarø, man/
jeg bliver helt høj når vejret er så utroligt 
flot, vandet blankt, og så sammen med søde 
, rare roere , det er altså dejligt og man kan 
kun være mindfull, der er ikke plads til an-
dre tanker end gode positive, det er SÅ rart.

Ture til Skarø

    Lone Skovbjerg Hansen

Vi  ankom til Skarø ,jeg glædede mig til at gense hytten. Albani blev 
tømt og båret op på stranden, så den kunne ligge sikkert natten over.
AL bagagen blev båret op til hytten og vi nød et glas rosevin , efter at 
have spredt vore ting ud over hytten.
Hytten var meget varm, så døre og vinduer blev åbnet, det var næsten 
ikke til at tænke på at man skulle sove i den varme, men der var jo 
mange timer til.
Vi grillede laks og spiste dette på terrassen med udsigt til Fyn, man 
skal have været der for at forstå hvor god en oplevelse det er.
Rene ville vise os ”nissen” på Skarø, så vi gik en tur op i ”byen” og 
der sad han i et gammelt hult træ, desværre var det blevet for mørkt 
til billeder, så I må selv tage turen derover for at se ham. Vi fortsatte 
turen gennem byen, kom også forbi Købmanden på Skarø, denne har 
vi siden læst meget om!!
På Skarø fremstilles jo også is og minsandten om ikke der var åbent 
selv om klokken var henad  22 ,så kunne vi  få den is  vi havde set 
frem til hele dagen.
Tilbage i hytten gik vi til køjs. Elna og jeg startede med at sove ude, 
det var en meget smuk nattehimmel. Elna blev ude men da klok-
ken var 1 og jeg ikke havde lukket et øje måtte jeg kapitulere og gå 
indendørs.
Vejrudsigten for søndag lovede tiltagende vind midt på eftermiddagen, 
så vi roede tidligt ud fra Skarø for at være hjemme inden vejret blev 
for voldsomt. Dejlig, dejlig tur gennem Svendborg Sund, hvor Rene 
mente at vi roede for langsomt, det var jo lidt surt at høre, men vi skul-
le jo også NYDE turen!! Senere viste det sig at der var flere kilometer 
fra Skarø til Svendborg end han lige kunne huske, så han er tilgivet.
Første og eneste pause på turen blev i Troense Havn hvor vi lagde til v. 
kajakklubben og holdt et tiltrængt hvil, rart at blive strukket ud. Vi var 
jo lidt urolige for hvor meget vind der ville være når vi kom ud mod 
Valdemar  Slot, det viste sig ikke at være så voldsomt. Vi roede imod 
Nørreskoven og derfra til Stenodden og så hjem mod roklubben hvor 
vi spiste frokost sammen med Anne Lise, Per og Henning.
Dette var min anden tur, 60 km, til Skarø m.m. og jeg har efterføl-
gende været på min 3. tur til Skarø.
3. tur til Skarø var sammen med Henni og Karin. Igen en tur med 
fantastisk vejr!! Denne gang roede vi også rundt om Thurø og spiste 
frokost på Smørmosen. En tur på 50 km. Seje piger er ro-piger!!



Præcis som sidste år, havde 60+ arrangeret en ro-tur til Strynø hvor planen var at mødes med Marstal roklub.
Præcis som sidste år måtte vi aflyse pga. vejret. Men da vejrmeldingen tydede på godt vej søndagen efter,
lavede vi det straks om til en klub-tur.
Efter en snak med Leif, formanden for Marstal blev vi enige om, at vi medbragte pølser og brød, Marstal kom 
med øl fra Rise bryggeriet, og Børge sponsorerede også øl.
Det gode skib Ejno, blev sejlet over af Buller og det medbragte en flok der ikke skulle ro. De medbragte maden 
samt grill.
36 personer holdt således et træf ved Møllen og hyggede sammen et par timer, med god stemning i det gode 
vejr.

Fællestur til Strynø d. 12. august



”Jøden” d. 4. september
Svendborg Roklub stillede med et hold, samt en flok supportere.
Rudkøbing havde også supportere med. 
Det blev en spændende dyst. 
Hvad der gjorde udfaldet, set med en lidt uerfaren roers øjne 
med hensyn til kaproning, kan være at vore roere er mere vandt til barsk vind samt bølger.
FOR VORE DRENGE VANDT!!!  Igen må vi så sige.
Kors hvor er vi stolte af de fem drenge.
Aftenen sluttede med biksemad til alle, og æblekage, samt medaljeoverrækning.
E.P.

Fakta

I følge en beretning, som har været kendt i Danmark siden 
1500-årene, var Ahasverus,”Den Evige Jøde”, dømt til at 
vandre indtil Verdens Ende. Den hvileløse færd var en straf, 
fordi han havde jaget Jesus bort, da han ville hvile sig op af 
skomagerhuset på sin vej til Golgatha.

Èn gang om året må ”Den Evige Jøde” hvile,  nemlig julenat. 
For bønderne gjaldt det om at få ploven ind, for havde man 
været så uforsigtig at lade sin plov stå ude, risikerede han, 
at Jerusalems Skomager kom og satte sig på den. Skete det,  
ville der for fremtiden kun kunne vokse ukrudt, hvor ploven 
pløjede.

Se alle billederne på Picasa fra klubbens hjemmeside



Venskabsdyst med Marstal Roklub

Nogle af os havde talt om at der kunne 
blive en fremtidig venskabsdyst 
mod Marstal Roklub.
I vinterens løb havde vi talt med Leif i 
Marstal og han var ikke uinteresseret. 
På  fælles turen tilStrynø kom nogle af 

Marstal`s damer frem med et ønske om at der også 
blev en damedyst.
Inden vi så os om blev det en realitet.
Enhver anledning til at holde en fest udviklede sig og 
damehold og drengehold blev sat.
Pokaler og medaljer blev indkøbt og invitationer sendt ud til fredag den 31 august.
Vores gode ven Peter Kremmer blev inspireret til at lave grillstegt pattegris med tilbehør.
Inden vi så os om havde 65 personer meldt sig til arrangementet som blev udvidet med en kanindåb af 4 ka-
niner. 
Marstal`s damehold stillede op smart klædt på  i sort og rødt og alle med knaldrød læbestift .
En masse supportere, fra Marstal med ærø-flag og fra Rudkøbing også mange der med stor jubel at støttede 
begge mandskaber.
Der blev dystet i begge kategorier og Rudkøbing løb med begge pokaler.
Derefter en fin kanindåb, hvor  Kong Neptuns følge led det nederlag at kaninerne stak af midt i ceremonien.
Bådhallen var pyntet fantastisk op, med kulørte lamper og signalflag og blomster. 
Utroligt hvor flot der blev. Godt gået af ”pynteholdet”
Peter`s mad var som sædvanlig fortræffelig. Marstal pønser på at gi ham frit medlemskab hos dem dersom han 
vil lave mad for dem også. Men den går ikke! Han er vores!!!!!

Se alle billederne på Picasa fra klubbens hjemmeside

     Erling Pedersen



60+tur til Kerteminde Roklub

14 fra onsdagsholdet prøvede den 12 september endnu engang  at arrangere en tur til Kerteminde. 
For to år siden havde vi gjort forsøget som blev til en tur, men ikke en rotur, fordi det blæste en halv pelikan. 
Da tog vi ud i det blå i stedet for og Knud og Erling er stadig fortørnet  over at de fik en fartbøde hver, og ikke 
Aage Klinge som var ”førerbil”. 
Ingen kan garantere for vejr og vind,  ved vi alle af erfaring og alle prognoser for denne onsdag tydede på regn 
og vind.
Optimismen var ikke overvældende, men alle er dog enige om, at denne gang var vejrguderne med os, 
selv om det længe ikke så ud til det.
Fin modtagelse i klubben i Kerteminde og fin rotur på fjorden.
Dog var det om at holde tungen lige i munden som styrmand, ud og ind fra klubben. Strømmen var enorm 
under broen.
Køretur bagefter ud forbi Stavre, samt en gåtur i Kerteminde by, og så var der middag og en stor isvaffel bag-
efter.
Til klubbens ”unge ” medlemmer: 
Glæd jer til I fylder 60 !
E.P.

Kanindåb

Se alle billederne på Picasa fra klubbens hjemmeside



Thorsens store dag

Vikingeskibet Havhingsten fra Glendalough besøgte Rudkøbing

I juli måned besøgte vikingeskibet ”Havhingsten” Rudkøbing. Skibet, som er en rekonstruktion af  et af vikingeskibene, som i 
1960’erne blev fundet ved Skuldelev i Roskilde Fjord. Det oprindelige skib stammede fra Glendalough i Irland, kan i dag ses på 
vikingemuseet i Roskilde. ”Havhingsten” lagde til i lystbådehavnen, og nogle af roerne var med til at følge skibet ud fra Rudkøbing 
havn, da det fortsatte rejsen rundt i de danske farvande.

Svend Åge Thorsen fyldte den 3. august 100 år, og ved en reception i Bio langeland blev Thorsen behørigt fejret. Som æresmed-
lem i Rudkøbing Roklub, var det naturligt at roklubben deltog ved at lave en espalier af årer foran biografen. 



Ja, den blev kun til låns. Henni måtte med et smil levere den gule 
trøje tilbage til Erling P. Helt som ventet er det atter Erling, der 
har retten til at bære den gule førertrøje, og i tilgift fik han et par 
gule sokker. ”Den gamle redacteur” vil mene, at der skal ske et 
lille mirakel, hvis ikke Erling går af med den endelige sejr. Selv 
om de begge har været på rejser, bliver det nok Erling, der sætter 
den sidste spurt ind. 

KAMPEN OM DEN GULE TRØJE

Sådan skal det 
laves !

Nej, ved du da 
hvad,
min metode er 
bedre.

Hvis jeg var 
jer, så tror 
jeg nok, at jeg 
ville .....

Det er helt 
forkert, I 
skal da bare 
.......

Jeg tænker på, 
om det ikke var 
bedre, hvis de 
tog ......

Nyt fra klubben

Lørdag d. 27. oktober kl. 14.00 standerstrygning
                                                kl. 18.00 ålegilde

Standerstrygning

Mange kokke ....


