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BESTYRELSEN

Formand:    
 Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th.        61 12 69 62
   9000 Aalborg,           Formand@AalborgRoklub.dk

Øko. næstform. (kasserer): 
 Simon Lyngshede  Prinsensgade 42, 3th         26 80 30 04
   9000 Aalborg            Okonomichef@AalborgRoklub.dk

Næstformand:   
 Steen Christiansen Ny Kærvej 20           98 16 55 49
   9000 Aalborg           Naestformand@AalborgRoklub.dk

Rochef:
 Flemming Due Nielsen Ridefogedvej 10            98 18 21 02   
   9000 Aalborg           Rochef@AalborgRoklub.dk
Ungdomsleder: 
 Pt.vakant

HR-chef:    
 Karsten Holst  Aurikelvej 6           98 29 42 87           
   9310 Vodskov           HRchef@AalborgRoklub.dk

Logistikchef:   
 Erling Steffensen  Digevangen 7           98 31 44 68           
   9260 Gistrup           Logistikchef@AalborgRoklub.dk 
Kommunikationschef: 
 Anders Ørum  Solvangen 33           98 14 27 97
   9210 Aalborg SØ           Kommunikationschef@AalborgRoklub.dk

NØGLEPERSONER

Morgenroning: 
 Jørgen Sørensen              Se logistikchef
    

Motionsroning: 
 Steen Christiansen             Se Næstformand 

Kaproning:   
 Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A  98 16 42 64
   9000 Aalborg           morten.wendt@mail1.stofanet.dk

Gamle Aalborg Roere (GAR) 
 Michael Richter  Skelagervej 155 st.tv        98 18 13 51 
   9000 Aalborg 
 
Medlemsblad (ansv. red.) 
 Anders Josefsen  Helgolandsgade 66 3.th           
   9000 Aalborg           Roblad@AalborgRoklub.dk

Peter Laubek  Åvænget 12, Voerså          98 46 02 08
   9300 Sæby                       p.laubek@privat.dk
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EMNE: Formanden har ordet
Af Jesper Poulsen Winther

I mit i sidste indlæg udfordrede jeg 
rosæsonen på Aalborg Roklubs vegne. 
Vi startede med godt rovand, men her 
på det sidste har rovandet vist sig fra 
den mindre pæne side. Jeg håber ikke, 
at det er min udfordring, der har været 
os fjendtligt stemt, hvis det er tilfældet 
vil jeg gerne undskylde herfor.
Jeg mener dog stadig at vi, som 
medlem i Aalborg Roklub, kan og vil 
trodse vandet og vejret, så vi kommer 
i bådene. Så mød op og få en tur på 
vandet, jeg ser frem til at møde Jer 
der.

Roskolen er kommet godt fra land, 
trods vandet og vejret, og det er godt, 
så jeg ved at I tager godt imod de nye 
rokoammerater, de har vist at de er 
klar til at trodse vandet og vejret og 
dermed blive ægte rorer.

I skrivende stund er vi midtvejs i vores 
arbejde ved Karneval Aalborg, og jeg 
vil gerne opfordre fl ere til at melde sig 
til de kommende arrangementer – se 
opslagstavlen i klubben.

Næste arrangement i Aalborg Roklub 
er Sankt Hans fest og kanindåb, i 
samarbejde med ADR. Det vil sæd-
vanen tro være en dag, der går over i 
historien, specielt for kaninerne.

Sommeren byder jo også på regattaer, 
og igen i år deltager Aalborg Roklub i 8 
Grand Prix, ligesom enkelte roere del-
tager individuelt i andre regattaer.

Vi mødes på vandet – vel roet.

Jesper Poulsen Winther 

EMNE: Årets første madpakketur
Af Søren Borgstrøm- Hansen

Med 10 roere, heraf  4 gæster, ombord 
drog 2 både fra Hadsund og ind i 
Mariager fjord på årets første mad-
pakketur den 13 maj. Der blæste en 
frisk vind fra vest langs fjorden så de 
fl este deltagere  havde allerede inden 
formiddagspausen i det lille fi skerleje 
Stinesminde, fl ere våde beklædnings-
genstande som skulle skiftes. 

Efter pausen gik turen, stadig i strid 
modvind mod Bramslev bakker, hvor 
de medbragte frokostlækkerier skulle 
indtages. Den, til tider kraftige strøm 
og vind gjorde det til en særdeles svær 
øvelse at få lagt til og komme i land. 
Endnu engang startede vi med at 
skifte til tørt inden frokosten med stor 
appetit blev indtaget i næsten sol og 
læ blandt de fl otte enebærbuske.

Hjemturen gik naturligvis nærmest 
som en leg i løbet af få skift nåede vi 
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AKTIVITETSKALENDER

august:
12.Madpakketur Frederikshavn - Langtur

september:
9.Madpakketur - Langtur

OBS! Med forbehold for ændringer - se opslag i klubben og læs under aktiv-
iteter på klubbens hjemmeside
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Mariager som var udset til at være 
sidste stop inden Hadsund. På havnen 
faldt fl ere for fristelsen til en isvaffel og 
sikken en vaffel. Sjældent har selv små 
vafl er været så store. Flere af turens 
deltagere måtte kapitulere inden der 
var spist op.

Den sidste del af turen foregik i 
forholdsvis roligt vand og sidst på eft-
ermiddagen kunne vi efter en til tider 
hård men dejlig rotur drage mod Aal-
borg. Tak til Hadsund roklub for lån af 
både og lokalkendt guide.

Vi ser frem til de kommende mad-
pakketure, hvor der er mulighed for 

at møde roere fra klubben som man 
måske ikke til dagligt ror med og i et 
farvand som er et andet end det kendte 
daglige.

På gensyn

Søren Borgstrøm- Hansen

EMNE: Ingen tilskud til instruktører 
udefra
Af Flemming Due Nielsen

I forbindelse med sidste roblad, var der 
fejlagtigt et medlem som gav udtryk 
for, at AR betalte for den Salsa under-
visning som der var i tilbud sidste 
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vinter. Bestyrelsen kan hermed orien-
tere om, at vi ikke betaler for instruk-
tører udefra.

Vi har mange frivillige som går uløn-
net i AR. Af respekt for dem har denne 
bestyrelsen besluttet ikke at betale for 
folk udefra. Altså Salsa for egen regn-
ing.

P.b.v.

Flemming.

EMNE: Roning
Af Vagn Tiedemann

Egentlig skulle det være så let. Man 
melder sig i roklub og kommer ud at 
ro. Egentlig skulle det være lettere, 
når man har prøvet det før, har holdt 
forbindelsen ved lige gennem et passivt 
medlemskab, endda til to foreninger, 
og især når man stadig har person-
lige rokontakter fra tidligere tider. Og 
egentlig skulle det nærmest gå af sig 
selv, når der mandag og onsdag er 
mulighed for fri  roning samt roning 
på hold (teams) tirsdag og torsdag, og 
når man ved første fremmøde er blevet 
særdeles vel modtaget af gamle kend-
inge på begge hold (teams), og når man 
har sørget for aftale med en gammel 
ven, og man har kørt 50 km. og afsat 
en del af sin sparsomme fritid på 
motionens alter for at forbedre samvit-
tigheden. Og man har fundet sit gamle 
rotøj frem og det er lykkedes at få et 
skab og låne et par badesandaler (det 
er blevet obligatorisk at bruge bade-
sandaler i baderummet). Men sådan 
er virkeligheden ikke.
Efter indmeldelse (gen-) ved general-
forsamlingen lykkedes det i oktober 

at skrabe et hold sammen på to, og vi 
mødte op med fuldt udstyr (- badesan-
daler) en tirsdag aften lidt i  syv. Der 
var hold, der gik ud, men intet til os, 
så vi kiggede ind i MOTIONSRUMMET 
og følte os fremmedgjorte –(bassinet 
var ude af drift på grund af tidligere 
oversvømmelse). Heldigvis genkendte 
jeg formanden fra generalforsamlin-
gen og pressede på det skammeligste 
det venlige menneske til at styre en 
toer for os, så vi fi k oplevet Norden 
retur med tiltagende mørke. Og Team 
Torsdag bød venligst på endnu en tur 
det efterår. Jeg skal helst ikke omtale 
de kun to ture (pr. år) for min hustru, 
for ifølge hendes logik koster de 6-700 
kr. pr. tur (+kørsel). For at udnytte 
kontingentet blev det til adskillige ture 
i romaskine i vinterens løb (torsdage, 
og jeg nærmede mig forsigtigt Team 
Torsdag med den skumle bagtanke at 
forberede en mulig ny rosæson med 
gardering for roning på vand. Det 
skal siges, at vinteren havde sine lys-
punkter: én aften klarede jeg 4000 m. 
i romaskine (to kaproningsbaner med 
indlagte ti stærke fl ere steder -og en 
rimelig slutspurt). Team Torsdag viste 
sig at have en rimelig høj standard 
hvad social omgang angår (ligesom 
Team Tirsdag), hvilket jeg bestemt 
nød godt af, og på et tidspunkt kom 
en vis associering måske på tale, og 
jeg erfarede hurtigt, at her drejede det 
sig om en loge, en klub i klubben, som 
man bestemt ikke kunne meldes ind 
i, men skulle anbefales til (og måske 
kunne komme på prøve). I løbet af 
vinteren har jeg af enkelte henkast-
ede udsagn opfattet det sådan, at jeg 
måske kunne regne med at blive ind-
stillet som aspirant til optagelse på 
prøve. Under alle omstændigheder er 
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jeg vist allernådigst blevet accepteret 
af  Team Torsdags stifter (så vidt jeg 
forstår af snakken –han rangerer som 
stormester og er vist tidligere roklube-
jer og bor på Grønland, men indlo-
gerer sig under ophold i Danmark i 
”formandsboligen”). I løbet af denne 
sæson er jeg blevet (gen-)optaget i GAR 
og måtte igennem et ritual med frem-
sigelse og accept af kryptisk tale, så 
nu føler jeg mig vel forberedt til kom-
mende roture (på vand).
Men så kommer alt det praktiske: 
Tilladelsen til at få lov til deltagelse 
i slibning og lakering af ”et eksklu-
sivt livsstilsprodukt”, 4-åres inrigger 
”Langer”, Kampen med Poul Wendt for 
retten til min personlige bruser, under-
søgelse af, hvad de forskellige chefer 
(rochef kender jeg, men HR-, logistik-, 
og kommunikation-?) er for størrelser, 
og hvad de bruges til. Men den nye 
teknik med elektronisk kilometer-

registrering er virkelig en fantastisk 
nyskabelse, der gør tilværelsen lettere 
for os roere: Under indskrivning og 
registrering af en tur i toer til Norden, 
som kun blev til båd i vandet og båd 
op af vandet, fordi deltagere fra Team 
Tirsdag (konkurrenterne?!) syntes, det 
var uforsvarligt at ro ud på grund af 
blæst og bølger (man vil ikke gerne 
lægge sig ud med de mere erfarne), 
kunne den elektroniske ikke registrere 
en sådan tur, men ville kun acceptere 
1 km. som roet. Så her er virkelig et 
potentiale til kilometerstatistikken, 
som kan udnyttes og bruges, når der 
(hjemme) skal argumenteres for pris 
pr. kilometer.
Lige nu er status, at jeg har investeret 
(18 kr.) i nyt udstyr, en blå t-shirt 
med rødt malteserkors (jeg var lyk-
kelig, da jeg endelig fandt en lysere blå 
i den rigtige farve –nu er modefarven 
jo mørkeblå, men måtte beskæmmet 
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konstatere, da jeg (lidt) triumferende 
tog den frem, at klubben på et tids-
punkt har skiftet den lysere blå ud 
med mørkeblå). Jeg har i år allerede 
roet to ture til Norden og har haft tilløb 
til en vabel, men i den elektroniske 
(som også indeholder personlige data) 
måtte jeg konstatere, at alle mine 
tidligere kompetencer var nulstillet! 
(jeg går dog ud fra, at jeg accepteres 
som frigivet med svømmeprøve (og 
kanindøbt)). Havnestyrmand (nærsty-
rmand?): 0, langtursstyrmand(fjernsty
rmand?): 0, scullerret: 0. Bevisbyrden 
for andet påhviler mig, men heldig-
vis gemmer jeg ting (ikke diplomer og 
lign.), så jeg må ind på reolen for at 
fi nde ”Roeren på langfart”, teoribogen 
til langtursstyrmandseksamen 1965 
–den kan man jo altid få brug for.

EMNE: Eftermiddagsroernes Grund-
lovstur 2007
Af Erik Brøndum (folkepensionist)

Traditionen tro roede Eftermiddagsro-
erne på den årlige lang(e)tur på grun-
dlovsdagen den 5. juni.
11 mand stærk havde fundet vej til 
fjordens vand, og vi fordelte os den 
tidlige morgen kl. 9.00 i 3 både og drog 
øst på. Skudehavnen øst for tunnellen 
var første mål. Alle mand var klar til 
strabadserne. Vejret var klart, himlen 
blå, vandet spejlblankt, så vi måtte 
lægge alle kræfter i for at frem til de 
ventende borde uden for huset, hvor 
vi i øvrigt blev taget hjerteligt imod 
af såvel skudehavnens medlemmer 
som af alle deres hunde. Det var bare 

Bageste række: Dr. Ras, Martæng, Peter T. Verner Vind, Fauerholt
Forreste række: Steff, Brøndum, Erik, Michael, Storebroe.
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dejligt, friske rundstykker og hjem-
melavet kaffe brygget hjemmefra klub-
ben var en herlig ting på det tidspunkt 
,hvor kræfterne have tæret på os alle. 
En venlig basse blev det også til som 
dessert og lidt medicin fra doktor 
Nielsen gav os kræfter til, at vi efter 
en hyggelige stund kunne borde vore 
medbragte både igen. En fornøjelig 
hjemtur med vinden (lidt men godt) 
førte os kækt forbi skoleskibet Georg 
Stage, som så venligt havde lagt sig 
fl ot tilrette på Nørresundbysiden. De 
fl inke gaster rejste mindsanten årer 
da de så hvad det var for nogle pæne 
ældre roere der kom forbi. Jo tak for 
det, dejligt var det at opleve, at der 
stadig er lidt respekt for alderdom-
men! Ingen under 60 og ingen over 90 
år (endnu)!
Vi nåede sikkert i havn (tilbage til 
klubben) efter en fornøjelig og voldsom 
tur gennem det blanke vand og den 
brændende sol. Væskebalancen var 
nogenlunde i god form. Grillen blev 
tændt og alle mand minus Arent, der 
skulle hjem til sin ”mor” lagde an på 
de festklædte bænke ved de udendørs 
langborde. Resten af dagen brugte vi 
således til at diskutere dagens langtur 
og meget mere, samt fortære Jensen’s 
bøffer og lidt pølsesnak.
Alle mand gik således sidst på eftermi-
ddagen pænt hjem efter er rigtig dejlig 

dag i vor kære gamle roklub. Vel roet!

EMNE: ERIKTION OG PASSION !
Af Peter Laubek 

Næsten et halvt hundrede medlemmer 
var mødt op på klubaftenen i sidste 
måned, hvor Erik Brøndum optrådte 
på slap line. 
Rochef Flemming Due bød velkommen 
til de mange fremmødte, der trods 
næsten blank fjord, alligevel valgte 
den åndelige frem for den fysiske 
udfordring. Flemming kunne meddele, 
at aftenen var et produkt af klubbens 
Salsa – aftner. Utroligt, hvad der kan 
ske når man mødes på dansegulvet.
En veloplagt Erik startede med at 
fortælle om sin barndom og ungdom, 
illustreret med fotografi er. Erik var 
rigtig køn som knægt, men det der 
vakte størst røre blandt de gamle Aal-
borgdrenge, var billederne fra Bristols 
Pølsebar, der ejedes af Brøndumfami-
lien. Adskillige af de tilstedeværende 
kunne fortælle sidemanden, at aldrig 
har der været serveret bedre Hot Dogs 
i Aalborgs historie end dem vi indtog 
i Østerå med udsigt til Københavner-
båden. Da Erik så viste billeder fra sit 
ungkarleværelse kan det godt være 
nogle af de tilstedeværende gamle 
husarer kunne supplere med hvordan 
de netop på det værelse forberedte sig 
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til det Glade Aalborg en lørdag aften. 
Erik fortsatte med at fortælle kort 
om sin erhvervsaktive alder inden for 
pengeverdenen, men hovedvægten 
blev lagt på Eriks kreative aktiviteter, 
nemlig kunstmaleriet og rejselivet. 
Interesser som både fru Lisette og Erik 
har tilfælles.
  Gennem en fornem lysbilledserie fi k 
vi et grundigt indblik i Eriks kunst-
neriske arbejder. Det fremgik tydeligt, 
at det er livets lyse sider Erik først og 
fremmest beskæftiger sig med. Vi så 
billedserier om hunde, kongehuset, 
Noahs Ark o.m.m. På næsten alle Eriks 
billeder kunne vi læse de såkaldte 
”Eriktioner”. Små digte / vers, der 
på humoristisk måde var med til at 
forstærke indtrykket af de naivistiske 
billeder.
Vi er nogle, der har Eriks billeder 
hængende – er sikre på, at der nok 
skal være rokammerater, der lægger 
bestillinger ind i den kommende tid. 
Måske skulle vi opfordre Erik til at 
lave et billede af den siddende bestyr-
else. Det vil være en fornyelse i forhold 
til de traditionelle bestyrelsesbilleder 
vi har hængende.

Aftenen sluttede med en helt 
enestående billedreportage og foredrag 
om Lisette og Eriks evntyrlige rejse til 
det gamle kongerige LADAHK, der er 
beliggende i 4000 meters højde mellem 
Himalayas svimlende bjergtinder. 
Gennem Eriks særdeles velforberedte 
foredrag fi k vi virkelig et godt kend-
skab til dette fjerne rige som mange 
af os ikke anede eksisterede. Der var 
ingen fattige. Ingen havde brug for at 
tigge. Der var åndelig rigdom, ægte 
livsglæde og sjælden venlighed. Vi så 
imponerende fotografi er af Himala-
yas bjerge. Nærmest portrætbilleder 
af lokalbefolkningen og dens sær-
præg både fysisk og kulturelt. Billed-
erne og beretningen om køreturen ad 
snørklede, næsten ufremkommelige 
veje i Ladahk op til ensomme lands-
byer og klostre var umådelig interes-
sant. Alt sammen krydret med citater 
af bl.a. Dalai Lama: ” Faktisk mener 
jeg, at det er vigtigt at skelne mellem 
religion og spiritualitet. Religion har 
efter min mening at gøre med tro på 
forskellige traditioners krav om at 
ligge inde med vejen til menneskehe-
dens frelse ….Spiritualitet handler for 
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mig om at se de kvaliteter hos men-
neskeånden – kærlighed og medfølelse, 
tålmodighed og tolerance, tilgivelse, 
tilfredshed, ansvarsfølelse, en fornem-
melse af harmoni – som både bringer 
lykke til e`n selv og til andre. ” 
Erik sluttede sit fortræffelige foredrag 
af med: ” Vi er de rige, vi kan rejse 
hvorhen vi vil, i luksus eller som på 
denne rejse med telt, sovepose og et 
lokalt køkkenhold, der sørgede godt for 
os. Hvor er vi heldige at kunne opleve 
denne verden. 400 billeder blev det til 
med det medbragte kamera, plus en 
masse indtryk for livet. Indtryk, der 
sidder rigtig godt fast. 
Forhåbentlig er vi også lykkelige.
Efter forsamlingens applaus takkede 
rochefen Erik for den spændende aften 
og forærede ham en Renault.
Fra forsamlingen skal lyde en tak til 
bestyrelsen for initiativet – det store 
fremmøde viste, at medlemmerne støt-
ter op om sådan en klubaften.

EMNE: Tak for foredraget
Af Flemming Due Nielsen

Bestyrelsen vil herigennem sig mange 
tak til Erik for et meget fl ot foredrag. 
Flot at have en klubaften, hvor vi 
kom rundt om pølsevognen, koen på 
væggen, Eriks kunst m.m. og hans tur 
til Ladahk. Dejligt var det også, at der 
var et stort fremmøde på en aften med 
blankt rovand og sol. 

P. b. V.

Flemming. 
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Nedenstående foto viser Simon Lyngshede 
i forbindelse med kanindåben. Han knæler 

med et smil på læben for kong Neptun.
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NØRRESUNDBY BANK

Torvet 4 · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 70 33 33 · Fax 98 17 54 00
post@nrsbank.dk · www.noerresundbybank.dk

Frihed

Har du en bolig med friværdi, har 
du måske også nogle uopdagede 
muligheder.

Kom ind i en af vores 19 afdelinger 
og få en snak om dine muligheder for 
økonomisk frihed.
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at redaktionen via Hans Worm fi k hen-
vendelse fra et af roklubbens tidligere 
medlemmer, arkitekt Jakob Rønnow, 
der skulle bruge bekræftelse på, at han 
var roer i AR sidst i 50 erne i forbin-
delse med indmelding i Ry Roklub. Via 
gamle kilometerstatistikker  i de gamle 
roblade var det let at spore præcis 
hvornår og hvor meget Jakob havde 
roet i Aalborg. Det var iøvrigt Jakobs 
far, der var ingeniør på Aalborg Værft, 
som konstruerede og varetog opbygn-
ingen af Aalborgtårnet i sin tid.  

at Jens Brandt efterlyser en proffes-
sionel 16 mm fi lm, der blev lavet om 
klubben i 70 erne. Filmen, der blev 
opbevaret i en blå 8” fi lmæske er fors-
vundet. Hvis der er medlemmer, der 
er er vidende om hvor fi lmen befi nder 
sig, bedes kontakte Jens Brandt eller 
redaktionen. Jens har forslag om, at 
fi lmen overspilles til dvd. Filmen vil 
således være et oplagt emne til en 
klubaften. 

at bestyrelsen understreger, at Jens 
Brandt ikke har eneret på at bruge en 
af de to velfungerende græsslåmaski-
ner som vi har. Alle har retten til at 
sørge for, at vi har en pæn og velholdt 
klub. 

at tidligere Aalborgroer Sven Bur-
mester har været hjemme på besøg fra 
Washington D.C til gæsteforelæsning 

som ny adjungeret professor ved aal-
borg Universitet.
 
at ” Pottemesterdynastiet ” igen gør sig 
bemærket ud i det maritime. Denne 
gang gælder det Mette Wendt Jensen, 
der som medarbejder ved Irlands 
Ambassade i København, er med til at 
arrangere det første irske fl ådebesøg i 
Aalborg Havns historie.

at det i år er 50 år siden, at den legend-
ariske Kringeling alias købmand Chr. 
Springborg slap styrelinerne i egen-
skab af formand for Aalborg roklub. 
Et hverv han med stor ildhu varetog 
gennem 20 år. Der hænger mindefoto 
af Chr. Springborg i hallen, på væggen 
ind mod bestyrelsen. Kringeling, der 
sad i klubbens bestyrelse i 40 år, 
havde et stort ønske, nemlig at blive 
medlem nr. 1. Han blev medlem i 1919 
og trods de mange års medlemsskab 
nåede han ved sin død i 1964 kun at 
blive nr. 2 idet klubben dengang havde 
et særdeles livskraftigt æresmedlem i 
Aage Schultz, også kaldet onkel Aage. 

at forklaringen til billedet med arvesølv-
pudserne Jensen og Broe i sidste nr. 
af robladet var, at for at undgå gen-
skin i sejrskjoldene er de herrer gået 
fra Brasso til Ketchup.
 
at nyrenæssancen også breder sig i 
Aalborg Roklub. Fra pålidelig kilde har 
redaktionen erfaret, at der er planer 
om, at klubbens fl otte pokalsskab i 
Cubamahogny atter skal fyldes op 
med pokaler som i fordums tid.
 
at Brøndum og Plesner efter anbefal-
ing fra Faurholt, har besluttet at lade 
sig påmønstre som ” Selskabsdan-
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sere ” om bord på krydstogtskibene 
på Levanten eller Caribien. Igen en 
udløber af klubbens Salsa - aftner.
 
at Aalborg Beredskabscenter demon-
strerede den store stigevogn ved 
nedtagningen af klubbens fl agmast. 
Nedlægningen blev fejret med et blæs i 
udrykningshornet.
 
at Vagn Thidemann efter et besøg på 
Malta har hjemført en prøve på en T - 
shirt i klubbens gamle himmelblå farve 
ovenikøbet med klubbens logo ” Malte-
serkorset ”. Ikke nok med den matcher 
med hans træningsdragt fra 60 erne,  
men han har erhvervet den til stærk 
konkurrencedygtig pris. Så Vagn over-
vejer om  han at tage konkurrencen 
op med klubbens sædvanlige klude-
handlere.  
 
at robladets ansvarshavende redaktør 
sidder hjemme sammen med fru Sofi e 
og lader globussen rotere med hensyn 
til hvor i verden de skal bosætte sig 
efter sommerferien når de begge er 
færdiguddannet på universitetet. 
Første gang fi ngeren pegede på et 
vilkårlig sted blev det Aalborg. Vi får 
se om det holder.

 
at redaktionen er blevet udvidet med 
Karsten Holt, klubbens HR - chef, 
der er en gammel ræv indenfor faget. 
Karsten fungerede som klubbens 
bladsmører i årene fra 1975 til 1986.
  
at redaktøren meget beklager forsin-
kelsen på dette nummer af robladet, 
og at han i den forbindelse er klar til 
at gå 100 % ned i løn (Red: alt klubarbejde i 
AR er frivilligt, men det giver stor glæde, så meld dig ind i 
det frivillige arbejde og føl glæden ved at gøre noget for og 
sammen med andre).

at redaktionen søger en person med 
kendskab til layoutprogrammet 
InDesign for herpå at kunne assistere 
redaktionen. M.h.t. arbejdet på redak-
tionen kan det siges, at der er fl extid, 
gode lønforhold samt rig mulighed for 
at træne fi ngermuskulaturen. 

REDAKTION:
Anders Josefsen (ansv.) & Peter Laubek    
Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, 
ca. den 15. i de ulige måneder (jan, mar, 
osv.). Det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet ’afsenderens’ 
navn, så det er tydeligt hvis menig, der 
gengives.
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