Et brag af en jubilæumsdag
Af Ebbe Andersen. Foto Peter Larsen
I lang tid har rigtig mange medlemmer deltaget aktivt i forberedelserne til festligholdelsen af Nakskov Roklubs 125 års jubilæum – og et rigtigt højdepunkt var lørdag den 28. april, hvor der skulle
være reception og fest – og hvor det skulle vise sig om det var anstrengelser værd. Og jeg skal
love for at alle forventningerne blev indfriet. Sikken en festdag.
Alle gæsterne til receptionen, blev budt velkommen af en flot flagalle og til tonerne af et velspillende og oplagt Lolland Brandvæsens orkester med fuld besætning og hvor dirigenten Jørgen Borreskov havde sammensat et festligt program, der blev afviklet over flere afdelinger og med til at
højne stemningen inde i bådehallen.

Formand Morten Knudsen
byder velkommen til reception
Her var der rigtig pyntet op til fest. ”Langø” var blevet forsynet med et dæk, hvorpå der var arrangeret en flot buffet med sandwicher og drikkelse, der var flot pyntede borde og store grønne planter rundt omkring og et gavebord, der snart bugnede af spændende pakker og så var der masser
af glade gæster - og der var mange, vel 150-200.
Torsten Schultz styrede slagets gang med de mange taler, hvor Lolland kommunes viceborgmester
Torben Hansen lagde for og så fulgte som perler på en snor Leif Thygesen med en introduktion af
jubilæumshæftet, formanden for Lolland Kommunes kulturudvalg Vibeke Grave, Finn Larsen fra

GRIN gav starten til en ny
båd: Fire årer
GRIN overrakte 4 årer som gave, Steffen Rasmussen bragte en hilsen fra Nakskov Havn, Ebbe
Andersen introducerede jubilæumsudstillingen, Lotte Madsen fra Dansk Forening for Rosport og

Bjarne Sørensen fra Nakskov Sportsråd bragte hilsener og sluttelig overrakte Torsten Schultz et
eksemplar af ”Kalles historiske sider” til Kalle selv.
Det er uretfærdigt overfor talerne, især de længere meget velforberedte indlæg, ikke at omtale
koncentratet, men det tillader pladsen simpelthen ikke – så undskyld, men hvor var det gode ord
at lytte til.
Alt imens gik alle rundt, nippede til glassene, spiste én, så én mere af de lækre sandwich, fik hilst
på ham og hende, ja, der var dukket en del tidligere medlemmer op – hvor Verner Hørmann Hansen med sine 93 år vel var den ældste!

Orla Sørensen, Jørgen F.
Andersen og Knud Christiansen roede en tur i Danmarks ældste båd Fix
Så blev der afviklet en flot bådparade anført af Danmarks ældste båd ”Fix”, en flot istandsat 2 åres
der var lånt af Stubbekøbing Roklubog bemandet med vel klubbens ældste aktive roere Knud Christiansen, Orla Sørensen og Jørgen Andersen iført rotøj fra dengang. ”Fix” blev efterfulgt af Knølen
fra 1987 bemandet med morgenroere og ”Sydkajen” fra 2003 bemandet med FNIS’er og, som en
jubilæumsgestus fra NS Roklub, deltog de med deres helt nye costal boat ”Ib Sommerfeldt” med
egen bemanding.
Mange gæster gik nu op i klublokalet, hvor minderne rigtig kom frem, nu de blev understøttet af
masser af billeder, der bl.a. blev vist på to skærme og så en hel masse effekter fra klubbens egne
og medlemmers gemmer, hvor det hele var arrangeret på borde og skillevægge.
Snakken gik, men ved 14 tiden ebbede det ud. Mange skulle hjem og samle kræfter til aftenens
jubilæumsfest.

Formand Morten Knudsen
og kasserer Otto Møller
bød gæsterne velkommen
til jubilæumsfest i Skovridergården. Her ankommer
Susanne Boesen og Mogens Jørgensen

Om aftenen samledes 98 feststemte festdeltagere i festtøj i festligt pyntede lokaler i Skovridergården. Formand Morten Knudsen og kasserer Otto Møller stod i døren og bød alle velkommen, snakken gik, der blev købt vine til middagen i baren og alle fandt lidt efter lidt sin plads ved de flot
pyntede borde holdt i NR farverne blåt og hvidt. På scenen sad Carsten Munk ved klaveret og sørgede aftenen igennem for en hyggelig afdæmpet musikalsk stemning – hvis han da ellers kunne få
ørenlyd! Der blev godt nok snakket!
Ebbe Andersen var aftenens toastmaster og havde godt nok, nok at se til. Der var en hel del der
havde indvilliget i at holde tale, der var lavet et sangblad, der var bestilt et underholdningsindslag
og så skulle der jo også spises og der må jo ikke holdes taler, så sovsen bliver kold! Dette klarede
Ebbe til bravur!!

Ebbe Andersen var en suveræn toastmaster
Efter en velkomst af toastmasteren til alle gæsterne, men særligt til de tilrejsende – og til formandsbordet! Tænk der sad en næsten ubrudt række af formænd siden 1963 og til i dag, nemlig
Jørgen Rasmussen, Ejnar Lauesen, Svend Aage Nielsen, Leif Thygesen, Poul Erik Wulff-Højer og
Morten Knudsen. Lidt fantastisk: Kun Kristian Bælum og John Jantzen manglede, da de desværre
er afgået ved døden.
Aftenens menu bestod af lakseroulade med forrelmousse og lakserogn, dilddressing og flutes som
forret, herefter hovedretten som bestod af rosastegt kalveculotte med kartoffelrosetter, skysauce
samt tre slags grønsager og desserten var Svingelens islagkage med nougatis, marengs, vanilleischocolade og makroner. Alt tilberedt på bedste måde og ligeledes professionelt serveret som de
kan det på Skovridergården. En ren fornøjelse.
Aftenens talere fik hver en kort introduktion af toastmasteren inden de kom på. En introduktion,
der var mere eller mindre velunderbygget på grund af varieret kendskab til talerne! I rækkefølge
havde følgende ordet. Morten Knudsen som formand, Mogens Jørgensen som gæsteGRIN’er, Helle
Jørgensen som FNIS’er og kajakroer, Svend Aage Nielsen som tidligere formand, Finn Larsen som
GRIN’er, Ebbe Andersen som morgenroer, Finn Kittelmann som tidligere medlem, Leif Thygesen
langdistancekaproer mv. og Boye Rasmussen som tidligere medlem. Det var en serie af velforberedte, indholdsrige og vel fremførte taler, hvor det dog i sandhedens interesse må siges, at der for
den sidste talers vedkommende ikke var kontakt mellem afsender og modtager!
Iført det helt ”moderigtige dress” entrede Tonny Rasmussen fra Nakskov Amatørscene festsalen
og afleverede et 20 minutters show om mange af klubbens medlemmer. Han havde forinden fået
input fra festudvalget samt en stak Åreblade med Åreplask, som han havde bearbejdet og ramte
lige i plet med sit indlæg.
Mogens Jørgensen har en gammel lakplade med sin fars, den legendariske formand Aksel Jørgensen for GRIN, fremførelse af en Døllefjelde-Musse sang skrevet til en Skum Og Sprøjt revy i 1950.
Lakpladen er overspillet til en Cd’er og blev afspillet, hvorefter hele forsamlingen, med Mogens
Jørgensen i front, sang den gamle vise, så loftet lettede og der blev ringet fra Døllefjelde-Musse
om vi ikke kunne dæmpe os lidt!

Efter dette hæsblæsende program var klokken blevet over 23, bordene og gæsterne omrokeret,
kaffen drukket, mere snak, så en sjus og svingom og ved godt 1 tiden var de sidste på vej hjem
efter en minderig aften.

Stemningen var i top ved
Nakskov Roklub 125 års
jubilæumsfest og snakken giv livligt ved
alle borde

