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GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 10. februar 2009 blev der afholdt
generalforsamling.

Efter valg af Irene Dahl som dirigent gik det videre til
Formandens beretning som blev læst op af
Næstformanden.

Året 2008 var lidt specielt. Leif måtte desværre gå af
efter ½ år pga. helbredet, hvorfor resten af bestyrelsen
blev enige om, at de med lidt omstrukturering ville prøve
at klare det indtil generalforsamlingen. Hvilke betød, at
Nonnie (næstformand) blev konstitueret formand og
Lene (suppleant) blev konstitueret næstformand.

Vejret i 2008 var noget blandet, men der blev dog roet
22.944 km. Dette giver anledning til at uddele flg. Guld
og Sølvårer:

Guldårer:
Ingolf Pedersen 1.703 km
Birgit Sonne 1.703 km
Allan Elgaard 1.305 km
Kurt Holm 1.292 km

Sølvårer:
Johnny Svendsen 928 km
Poul Jahn  857 km

Kontingent forblev uændret.

På valg til bestyrelsen var i år formand, rochef og
materialeforvalteren. Der var ingen, der ønskede
genvalg. Bestyrelsen havde ikke nogen forslag til disse
poster, hvorfor det var op til de fremmødte at melde sig.

Desværre var der ingen, der meldte sig til disse poster,
hvorfor det blev aftalt at give medlemmerne 2 måneder
til at overveje situationen nøje og tage stilling til
besættelse af disse poster, hvorefter der ville blive
indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling med kun det
punkt på dagsordenen. I den mellemliggende periode
havde bestyrelsen givet tilsagn om at fortsætte endnu 2
måneder.

Redaktøren

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 21. april 2009 blev der afholdt ekstraordinær
generalforsamling med kun 1 punkt på dagsordenen, at

besætte nedenstående åbne poster til bestyrelsen:

a) Formand
b) Rochef
c) Materialeforvalter

Der var i alt fremmødt 22 medlemmer.

Irene Dahl blev valgt til dirigent.

Bestyrelsen kunne meddele, at Poul havde budt ind på
rochef posten. Det betød, at der så manglede en
Husforvalter.

Efter ihærdige forsøg på at overtale de fremmødte
medlemmer til at melde sig til de ledige poster, tilbød Poul
at varetage både posten som Husforvalter og Rochef.

Herefter var det kun formandsposten og
materialeforvalteren, der ikke var besat. Da der stadig
ikke var nogle af de fremmødte, der meldte sig sagde
Lene ja til at tage denne post med forbehold for at det
kun var af navn og ikke gavn, idet det med hendes
arbejde ikke var muligt at give mere.

Der blev ikke fundet nogen ny materialeforvalter, hvorfor
roklubben står uden.

Mogens og Allan har dog tilbudt, at hvis der skulle opstå
skader på materielle, må de gerne kontaktes for råd og
vejledning i udbedringen. Det betyder dog, at det ikke er
deres ansvar og roklubben vil stadig være ude
materialeforvalter.

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
Lene Jacobsen (formand)
Nonnie Westphall (næstformand)
Poul Jahn (rochef)
Kurt Holm (kasserer)
Poul Jahn (konstitueret husforvalter)
Wickie Gjesing (suppleant)
Materialeforvalter (INGEN)

Redaktøren



Kære Alle,
Vi har netop haft afholdt ekstraordinær
generalforsamling, hvor der skulle findes en formand, en
rochef og en materialeforvalter.

Der mødte 22 frem og det inklusiv bestyrelsen.

Store var vores forventninger til, at I i den
mellemliggende tid fra generalforsamlingen i februar
havde tænkt over situationen og at der var nogle af jer,
der ville komme frem, og STOR var skuffelsen, at der
ikke var et eneste medlem, der meldte sig til bestyrelsen.

Bestyrelsen ser pr. 22. april 2009 således ud:
Lene Jacobsen, Formand
Nonnie Westphall, Næstformand
Kurt Holm, Kasserer
Poul Jahn, Rochef
Poul Jahn, Husforvalter
Wickie Gjesing, Suppleant

Der er således ingen materialeforvalter, men der kan ved
behov søges råd hos Mogens eller Allan, hvis der skulle
ske noget med materiellet.

Det er meget at forlange af klubbens medlemmer, at en
person skal have to bestyrelsesposter, eller at andre ikke
kan slippe bestyrelsesarbejdet, fordi der ikke er nogen
der melder sig. Det er ikke rimeligt og heller ikke en
holdbar situation.

Så vi er ikke færdige med at diskutere poster i
bestyrelsen. Forvent ikke at sidemanden melder sig, for
det gør vedkommende ikke.

Lene Jacobsen

Formand

Standerhejsning og Båddåb
Så kom dagen endelig, hvor standeren skulle hejses og
en ny båd skulle have sin dåb.

Vi startede kl. 11 med formandens tale, hvorefter vi gik
over til det mere seriøse og det var at døbe vores nye
båd. Hanne havde fået denne vigtige opgave, og båden
blev på behørigt vis døbt Hollænderdybet.

Efter en kort jomfrutur der nøje blev overvåget fra
havnekajen, gik turen ind i klubhuset for indtagelse af
knastelak. Efter en lille stund var det så resten af de

hungrende roeres tid til at komme på årets første tur på
vandet. Det kunne ikke gå hurtig nok. En lille hyggelig
tur på 10 km blev det til. Efter turen var det tid til at
indtage højt belagt smørebrød plus det løse, som var
indkøbt til lejligheden. Der var stor fremmøde og
hyggelig stemning.

En rigtig god start på sæsonen.

Red.

Medlemsmøde i maj
Hver den første tirsdag i måneden er der medlemsmøde
med information fra bestyrelsen samt input/spørgsmål
fra medlemmerne.

Medlemsmødet den 5. maj var Lene Jacobsens første
medlemsmøde som nyvalgt formand. Mødet startede
med en tak til Allan Elgaard for indsatsen som rochef og
Mogens Jørgensen som materielforvalter. Begge d’herrer
har siddet rigtig mange år i bestyrelsen og gjort en stor
indsats for roklubben. Tak for det!

Lise Salling modtog nogle flasker i anledning af, at hun
var fyldt 50 år. Tillykke med det!

Den 1. maj startede Klabautermanden sin færd mellem
Dragør Roklub og Roklubben Øresund, så nu er
konkurrencen i gang om at have det gule træhoved til at
overnatte i klubben færrest gange. I 2008 vandt Dragør
Roklub for første gang i Klabautermandens historie, så
vi må se, om vi kan gøre det bedre i år. Men det bliver
svært, for dels er Dragør Roklub blevet mere aktive, dels
er Ingolf nyopereret i hofte nr. 2, så vi ikke kan regne
med Birgits og Ingolfs faste leverancer af
Klabautermanden her i begyndelsen af sæsonen.

Instruktionen starter 5. maj og foregår i hele maj måned
to gange ugentligt kl. 18.00. Kun ca. 5 nye er tilmeldt
instruktionen.

Den 1. juni er tilmeldingsfristen for at melde sig til denne
rosæsons kilometerjægerklub. Når man melder sig til
kilometerjægerklubben og skriver, hvor mange kilometre
man har tænkt sig at ro i år, tilmelder man sig samtidig til
festen/afregningen lørdag den 30. januar 2010. Så hvis
man ikke kan komme til festen, så skal der gives besked.
Man kan selvfølgelig godt være med i
kilometerjægerklubben uden at gå til fest. Se tilmelding
og regler på opslagstavlen.



Den 27. juni er der langdistance kaproning i
Svanemøllen, hvor klubben agter at deltage med nogle
hold. Interesserede kan henvende sig til rochef Poul
Jahn.

Samme rochef har planer om „turbo-roning“ om
onsdagen kl. 18.00-20.00. Mange var interesserede i
noget mere intensiv træning, og vi talte om, hvordan det
bedst kunne foregå. Om det skulle være på faste hold
eller hold sat på dagen afhængig af fremmødet. Der er jo
Amagerregatta den 29. august, så træningen kan
begynde.

4-åres Dragør er solgt til Sønderborg Roklub for 7.500
kr.

Hanne Vinther

Besked fra kassereren
Hej alle.

Hermed et lille pip fra kassereren. Jeg ved godt, at langt
de fleste er i fuld gang med at betale kontingent, eller har
betalt for hele året. Dette er selvfølgelig meget fint.

Der er dog nogle stykker, som ikke rigtigt er kommet
med, så jeg anmoder disse om at få betalt.

Jeg vil ligeledes opfordre alle vore passive medlemmer,
som endnu ikke har betalt, om at få forholdet bragt i
orden. Risikoen for at blive slettet som passivt medlem
er til stede, såfremt Kontingent ikke indgår snarest.

På forhånd tak.

Kurt, kasserer.

Velkommen tilbage i bådene - sæson
2009 !
Så har vi endnu engang haft fornøjelsen, at hejse
standeren til en ny sæson i Roklubben Øresund - helt
præcis skete det, lørdag d. 28. marts kl.11:00, hvor
materiellet med undtagelse af en enkelt båd stod klar til
den nye sæson.

En stor tak til alle medlemmer, der i løbet af vinteren har
gjort deres til, at inriggerne har været en tur på
værkstedet for at blive rengjort og gennemgået for fejl
og mangler, og efterfølgende udbedring. Nogle både
kunne nøjes med afvaskning og enkelte plet-reparationer,
mens andre fik sandpapir og lak, i flere omgange.

Enkelte både måtte mærke nedstrygerklingen i
klædningen og efterfølgende limbehandling.

Derudover måtte vi sende vores „nyeste træbåd“
„Kongedybet II“ på værft for at få udbedret en „skjult“
skade, efter en grundstødning på Saltholm sidste
sommer.

Udskiftningen af et bord i inriggeren „Øresund“, er
blevet udsat indtil der bliver plads på værkstedet.
Endvidere vil „Lotte“, som vi i de senere år forgæves har
forsøgt at få gjort tæt, gennemgå en slags „face lift“,
som Johnny har foreslået og tilbudt at udføre. Der bliver
pålimet en tynd kunststof film, efterfulgt af en
overfladebehandling, der skulle gøre hende tæt igen.

„Dragør“ solgt
Apropos plads på værkstedet - så skyldes pladsmangelen
en glædelig begivenhed. Roklubben kunne som bekendt,
døbe og indsætte en ny 4-åres inrigger -
“Hollænderdybet“ - i vores flåden ved Standerhejsningen
2009. For at gøre plads til den nye båd i bådhallen, har vi
lagt „Dragør“ ind på værkstedet, mens den har været
annonceret til salg. Annonceringen har nu båret frugt og
vores ældre dame, „Dragør“, skal herefter flytte til
Sønderborg Roklub, hvor hun skal til at dyppe kølen i
Als Sund. „Dragør“ forventes afhentet i løbet af de
første 15-20 dage i maj måned.

Nye kortere årer
Den nye 4-åres inrigger - „Hollænderdybet“ - blev bestilt
med nye Macon årer, uden nærmere specification.
Straks ved modtagelsen viste det sig, at de nye årer var
en del kortere end dem vi er vant til - ca. 23 cm, hvilket
vi kontaktede bådbyggeren om. Iflg. ham og andre
eksperter på området er udviklingen gennem de senere
år gået i retning af de kortere årer, der giver en bedre all-
round gearing. Vi skulle da endelig prøve de „kortere“
årer for at kunne vurdere forskellen og blev tilbudt at
afprøve dem med ret til ombytning efter en rimelig
prøvetid. Nu efter en måneds afprøvning og indhentning
af brugernes erfaringer, fornemmes der en 50/50
bedømmelse af de kortere årer. Vi har derfor besluttet at
beholde de kortere årer, bl.a. med begrundelserne, at
lytte til udviklingen på området og ikke mindst, at kunne
tilbyde en variation i årer, som en del medlemmer har
oplevet som en forbedring i forhold til de (gamle)
længere årer.



Et godt lille råd
Nu da vi er „gået ombord“, i en ny og forhåbentlig dejlig
rosæson, skal vi lige minde hinanden om, at arten af
vores oplevelser er meget afhængige af følgende
„genbrugs tekst“:

„PAS GODT PÅ vores delikate materiel, brug det med
omtanke, og skulle uheldet være ude - så få udbedret
skaden/manglen på forsvarlig vis, og indskrive
hændelsen i „ANKEPROTOKOLLEN“. Kan skaden ikke
umiddelbart udbedres, skal båden mærkes med „UDE AF
DRIFT“ skiltet, til vejledning for andre.

Altid kontakt undertegnede eller et andet
bestyrelsesmedlem, vedr. uheld eller skader på materiel“.

Velkommen til en ny rosæson !

Mogens Jørgensen

Striber og streger på vores nye båd
Det er med stor beklagelse jeg ser mig nødsaget til at
skrive dette indlæg til „Stroken“, men ved klubaften d.
28. april, blev jeg gjort opmærksom på, at vores nye båd
„Hollænderdybet“ allerede havde fået tildelt de første
„ridser i lakken“.

Ved nærmere eftersyn viste det sig at være en stribe,
trykket i lakken på det øverste bord i styrbord side ved
stævnen, lige over navnemærkatet. Mit bedste gæt er, at
striben stammer fra kontakt med vores ponton i havnen,
i forbindelse med en landing efter en rotur.

Da denne type mærker også blev konstateret på flere
både ved vinterklargøringen, mener jeg det er på sin
plads at bringe emnet op til skærpet opmærksomhed for
alle besætninger.

Det er naturligvis styrmanden der skal „lægge båden til“,
i modsætning til „at styre på pontonen“, men det er
også, som den øvrige del af roturen, en holdindsats at
lægge båden ordentligt til.

Styrmanden skal  allerede ved entré i havnen - når der
åbnes „havelåger“ - tage bestik af vind og afdrift
forhold, også vælge en ledig pontonside. Da det er
vigtigt at opretholde en minimum fart i båden for at
bevare styreevnen må man vente med det sidste anløb,
hvis der er optaget ved pontonen. Derefter informeres
besætningen om hvilken side der lægges til, og roerne i
tillægningssiden gør klar til at tage fat i pontonen når

styrmanden, med minimum fart, styrer bådens ræling
parallelt og tæt på pontonen uden at ramme den.

„Et er søkort at forstå, noget andet er skib at føre“,
bliver der ofte citeret - ovennævnte vejledning lyder nok
meget ideelt og sådan er hverdagen ikke altid, men med
denne lille opfriskning af noget styreteknik håber jeg alle
besætninger - ingen nævnt ingen glemt - fremover vil
være meget fokuseret på, „at lægge båden til“ - uden
skrammer.

Den samme situation kan jo sagtens opleves forskelligt
af hver især, og det kunne måske være berigende med en
lille debat, hvis min udlægning af anduvning til ponton/
bro kunne forbedres med andre gode råd og
erfaringsudvekslinger.

Jeg ser frem til en snak om emnet og i særdeleshed,
ingen striber på bådene.

Rigtig god rotur!

Mogens Jørgensen

Sved-På-Panden roning 2009
To 4-åres og to 2-åres er tilmeldt fra Roklubben
Øresund til årets motions-langdistance-kaproning i
Københavns Kredsen.

Der ros 10 km på tid fire gange før sommerferien og
fire gange efter sommerferien. Efter sommerferien kan
hold med nye roere/kaniner starte og være med de fire
sidste gange. Der ros skiftevis fra Hellerup Dame
Roklub og fra Roklubben SAS i Sydhavnen. Holdene
sørger selv for at låne både i de pågældende roklubber.

Tiden beregnes efter pointreglerne for
langdistancekaproning, og holdene må trække det
dårligste resultat ud af de otte fra. Så vinderne af



motionskaproningen findes først den 4 september, hvor
der ros sidste gang. Her er der spisning og
præmieoverrækning i Københavns Roklub, som står for
afslutningen i år.

Nyt mht. reglerne er, at der er indført et begreb, som
hedder eliteroere. Det er roere, som træner 4-5 gange
ugentlig med henblik på DM i langdistanceroning.
Eliteroerne ror udenfor konkurrence, og bruger SPP
roningen som træning. Forhåbentlig kan de samtidig lære
andre roere op i, hvordan man disponerer sine kræfter,
skifter plads i båden hurtigst, osv. Med de nye regler
undgås, at eliteroerne løber med alle præmierne.

Se mere information om tilmelding, regler etc. på
www.roningkbh.dk

Der har været noget rod med fastlægning af datoerne,
men de ser således ud:
Torsdag 14. maj Hellerup Dame Roklub
Onsdag 27. maj Roklubben SAS
Onsdag 10. juni Hellerup Dame Roklub
Mandag 22. juni Roklubben SAS
Torsdag 06. aug Hellerup Dame Roklub (nu med

„Kaniner“)
Mandag 17. aug Roklubben SAS
Torsdag 27. aug Hellerup Dame Roklub
Fredag 04. sept Roklubben SAS efterfulgt af

afslutningsfest i Københavns Roklub

Hanne Vinther

Lagkageaften i Gefion
Tirsdag d. 16. juni 2009

Ingen sommer uden spisning af lagkager i Gefion. En af
rosæsonens traditioner finder sted i Gefion, hvor et
overdådigt lagkagebord står klar til os, når vi ankommer
efter vores rotur på
Øresund.

Pris: 50,- kr. pr. person,
som dækker lagkage,
kaffe/the ad libitum.

Noget nyt i år bliver, at
sandwich bliver skiftet
ud med en lækker
portion chili con carne.

Hold øje med opslagstavlen for yderlig information og
tilmelding.

Struckmannparken
Kr. Himmelfartsdag - torsdag d. 21. maj 2009

Traditionen tro er der roer-træf i Struckmannparken ved
Skodsborg. Roere fra hele Københavnskredsen kommer
roende til Struckmannparken for at nyde hinandens
selskab i et par timer.

Vi roer normalt fra Roklubben Øresund omkring kl.
8.00, hvis man vil/kan ro hele vejen.

Hvis man ikke vil/kan ro hele turen skal man selv træffe
de nødvendige aftaler, om at ro fra en anden klub eller
„kun“ ro den ene vej.

Hele turen er på 53 km.

Tilmelding til turen gøres på listen, der er sat op på
opslagstavlen.

Madpakketure juni/juli og maj
Søndag den 7. juni Saltholm rundt fra Roklubben
Øresund

Saltholm rundt er en tur på ca. 30 km, som kræver godt
vejr for at gennemføre. Det må ikke blæse for meget,
for vi skal være sikre på at kunne komme hjem igen, og
vi skal også kunne passere sejlrenden på betryggende
vis. Der går jo nogle store skibe derude, som vi ikke skal
komme i vejen for.

Vi mødes med roerne fra Roklubben SAS i Roklubben
Øresund og er klar til at ro kl. 10.00. Afhængig af
vindretningen, går turen sydover mod Dragør, over den
smalle sejlrende og syd om Peberholm. Når vi har
passeret Øresundsbron og ligger ud for Svaneklapperne
på Saltholm, holder vi en lille kaffepause i bådene og
kigger efter sæler.

Herefter ror vi op langs Saltholm på svenskesiden og
nordom øen for at gøre landgang ved Saltholm Havn.
Sidst vi var på Saltholm var de ved at udbygge havnen,
så vi ved ikke, om vi kan lægge til i havnen, eller vi skal
vade i land ovre ved klinten. Husk derfor vadesko.

Frokosten spises ved Saltholm museum, som bestyres
af Georg Zimling, som for øvrigt lige er fyldt 90 år.
Samme dag står Georg Zimling for valghandlingen til



EU/tronfølgerlov, men det gælder altså kun for beboerne
på Saltholm. Din stemme må du afgive hjemme før eller
efter turen. Valgstederne har åbent fra 09.00 til 20.00, så
du når det nok.

Efter et besøg til øens museum, ror vi de resterende 7
km tilbage til Kastrup. Vi passerer den brede sejlrende
ved Røse fyret.

Hvis vejret ikke tillader at ro Saltholm rundt, ror vi en tur
til Dragør og drikker formiddagskaffe, hvorefter turen
går nordover til Lynette havnen, hvor vi spiser frokost.

Vi er retur i Kastrup ca. kl. 17.00. Så husk en STOR
madpakke og drikkevarer. Alt ferskvand på Saltholm
sejles til øen, så husk at medbringe vand til hele roturen.

Søndag den 5. juli Amager Rundt fra Roklubben
SAS

Denne madpakketur er også en klassiker, men har ikke
været på programmet nogle år, da det er en laaang tur på
ca. 45 km. Og efter min mening er det en lidt kedelig
tur, da det meste af turen ros langs stensætninger. Store
sten syd for Amager gør, at vi ligger nogle kilometre til
havs, når vi passerer syd om Amager, så vi ikke kan se,
hvad der sker inde på kysten.

Vi ror fra Roklubben SAS, Islands Brygge 66b, kl. 09.00
for at komme igennem slusen i åbningstiden. Frokosten
indtages i Dragør efter ca. 25 kilometers roning. Og så
er der „kun“ 20 kilometre tilbage til SAS, hvor vi
passerer vores egen havn, strandparken, Benzinøen,
Trekronerfortet, og ror hele vejen ned igennem
Københavns Havn til Sydhavnen, hvor vi slutter ved
18.00-tiden.

Flere gale roere har efterlyst Amager Rundt turen – og
nu tager vi den i år.

Tilmelding til turene sker på opslagstavlen.

Hanne Vinther/40 34 75 35

Madpakketuren til Ishøj søndag den 3. maj.

Første søndag i maj – og årets første madpakketur – gik
fra Roklubben SAS til Ishøj.

Turen i år blev på 35 kilometre, da vi var inde i alle
krogene i Ishøj Havn for at finde Stein Baggers
lystyacht, som ligger til salg der. Det var meget sjovt at
se flydende luksus til en værdi af 16,9 mio. kr.

Den dag fik vi besøgt tre roklubber: Brøndby Roklub til
formiddagskaffe, Ishøj Roklub til frokost og Hvidovre
Roklub til eftermiddagskaffe. Alle steder var borde og
stole forsvarligt naglet fast. Irriterende, at roklubberne
ikke kan have deres ting i fred, men at nattegæster
kaster rundt med møblementet og tænder bål/grill. Vi
havde dog kontakterne i orden, så klubberne blev åbnet
for os, så vi kunne bruge klubfaciliteterne.

En dejlig tur blev det, hvor vi fik slidt hænder og bagdel
lidt til. Solen skinnede det meste af tiden, og vi nåede at
få bådene tilbage i bådehallen inden de lovede regnbyger
kom.

Hanne

Turbo roning
Turbo roning hver onsdag mellem 18.00-20.00.

Til alle jer der har lyst til at ro lidt hurtigere end normalt.

Man kan ro interval-roning, pyramideroning eller hvad
man har lyst til.

Der bliver ikke sat seddel op, man må selv lave hold.

Rochef

Bowling
Lørdag d. 14. marts tog 8 roere af sted til Bryggens
Bowling Center for at udkæmpe en kamp om keglerne.

Vi startede ud med middag samt væskeindtagelse inden
vi bevægede os ud på banerne delt op i 2 hold.  Denne
aften var der „Rød Kegle“, hvilke betyder at hvis man
slår en strike, så blev der givet en omgang shots til alle
på holdet. Det animerede alle til at gøre deres yderste, og
der var da også en masse strikes blot ikke når det galt.
Mange var undskyldningerne fra alle parter - det var
hårdt efter hovedrengøringen i roklubben, armene var
tunge, banen skæv  osv. Men vi er vel seje, så der blev



kæmpet bravt i den time, der blev spillet. En omgang
shots blev det dog til, og det viste sig senere at det også
var vinderholdet. Meget passende. Wickie blev den
overordnede vinder med 250 i point.

Det var en hyggelig aften.

Lene

Tutten
Vi skiftes til at tage en tutvagt til klubaftenen om
tirsdagen, og det går rigtig godt! Og rigtig megen dejlig
mad har vi fået. Hidtil har vi jo sagt, at der er spisning
kl. 21.00, men det virkelig liv viser, at vi faktisk spiser
ved 20.00 tiden.

Så ny officiel tid for spisning om tirsdagen er nu kl.
20.00.

Der er roning både kl. 17.00 og 18.00, hvor der sættes
hold. Og alle kan nå at være klar til spisning kl. 20.00,
når vi taler om en almindelig 10-12 kilometers aftentur.
Skulle der en tirsdag være stemning for en tur over til
Saltholm Havn eller et længere stop i Dragør, så finder vi
nok ud af at spise senere de aftener.

Tilmelding til spisning sker på samme seddel, som du
skriver dig på til roning. Altså samme dag. Det gør så, at
det er vanskeligt at beregne, hvor meget mad, der skal
laves, når vi ikke ved, hvor mange der spiser før samme
dag. Men vi plejer at kunne deles om den mad der er.

Har du lyst til at tage en tutvagt en tirsdag, så henvend
dig til mig. Så kommer du på listen – evt. sammen med
en erfaren Tutternaser, som ved hvor tingene er i
køkkenet.

Jeg udarbejder en vagtliste for et par måneder ad
gangen, som hænger på køkkendøren.

Hanne Vinther
Tlf. 40 34 75 35

Teateraften
Tilmeldingen til årets teateraften var overvældende. 45
havde valgt at gå med i Nørrebros Teater og se „2200
Carmen“ med efterfølgende middag i roklubben.

Tak til de mange, der gav en hånd med at dække borde,
lave mad og rydde op. Det gik som en leg!

Stykket var sørgeligt aktuelt, idet det handlede om
bandekrige og optrapning af konflikterne på Nørrebro.
En blanding af skuespil, sang og dans. Det var vores
indtryk, at næsten alle – også de fire unge teatergængere
(2g’er) – syntes godt om forestillingen.

Flere har nævnt, at de til næste år gerne vil se en
forestilling i Det Nye Skuespilhus – så det ønske må vi
se, om vi kan efterkomme.

Else Marie Kristensen & Hanne Vinther

Opskrift
På opfordring bringes her opskriften
på forretten til Teateraften:
2 Philadelphia flødeost
Lidt sødmælk
1 chilisauce (Lingham’s)
1 lille glas sorte oliven uden sten
200 g rejer
2 grønne peberfrugter (afdryppes i sigte, når hakket –
start med det!)
1 bundt forårsløg

Osten røres lind med lidt sødmælk, og smages til med
salt og peber. Fordeles i et tærtefad i et jævnt lag.
Saucen fordeles over osten. De øvrige ingredienser
hakkes fint og fordeles jævnt over hele fladen i den
rækkefølge, de står i opskriften. Serveres med nachos/
taco-chips.

Velbekomme

Sladderspalten
Hørt på årets første tur ved afgang: bagbord klar til at
stroke, styrbord klar til at ro og det skiftevis.

I kender godt den dejlige lyd af en god flaske vin der
lukkes op og skænkes - kluk, kluk, kluk. Det er dog ikke
den association der kommer, når man i en båd på vandet
hører de samme lyde – bundpropper er altid en god ide

Deadline for indlæg til næste Stroke er den 9. juni 2009


