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En lille hilsen og protest fra Ebbe.
Ebbe havde læst Leif’s fremragende fortælling om oplevelserne på
Nakskov Fjord med tilhørende billeder. Her kom han til oprør. Ruinerne
på Slotø! Hvad er forrest i billedet – en herlig flok morgenroere på langtur
der nyder formiddagskaffen. Godt nok er vi gamle – men at kalde os for
ruiner- der syntes jeg du overskrider grænsen.
Hilsen Ebbe.

Roning er ved at tage overhånd.
Onsdag d. 16. juli var Nakskov Roklub’s formand Poul-Erik Wulff-Høyer
ude at ro i den nye inrigger Enehøje. Det er ved at tage lidt overhånd for
PE, han var også ude at ro ved Dronningens besøg i 2008. PE påstår
ganske vist at han var ude at instruerer ved et roarrangement for Lolland
Forsyning 23. august 2012, men det var fordi han blev beordret på
vandet for ikke at gå i vejen ved roklubben. Det siges for øvrigt at PE er

blevet bidt af roningen, så hvem ved måske han kommer op på 25 km i
2014.

Åre raspet.
Når man kikker på PE’s hænder ser man en hel masse fingerringe. I den
forbindelse fortælles det fra Einar og Carsten at der i den ene åre til
Enehøje er raspet nogle dybe spor…det må være sket ved roturen 16/7.

Når gode venner siger farvel.
Efter en hyggelig aften i GRIN er Henrik Stolt på ved hjem på sin cykel.
Hans gode ven Jørgen Andersen stikker hovedet ud af vinduet på 1.sal i
NR’s klubhus for at sige pænt farvel til Henrik. Henrik bliver så glad for
henvendelsen fra Jørgen, at han bruger al sin koncentration på hvad der
sker i vinduet, med det resultat, at han vælter på sin cykel. Dem som
efterfølgende har set Henrik i korte bukser (eller helt uden) påstår at
hans knæ ligner nogle på en skoledreng, som har været ude at lege.

Guldfisk hos GRIN.
For anden gang i GRIN’s historie blev der spist røgede sild. Harly kikker
på fadet med de flotte fisk og udbryder ”se vi skal have guldfisk”.

Et kik på tænderne.
En ung tandlæge som netop er flyttet til byen viste interesse for Nakskov
Roklub. Siden har vi ikke set noget til vedkomne, det er sikkert fordi han

har tænkt at i NR står de fleste medlemmer med tænderne i hånden, så
her er der ikke mange penge at tjene.

