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Indlæg til Åreplask sendes til Steen på grin@youmail.dk.

Otto Møller´s tanker og forhåbninger.
Ved en morgenrotur var Otto (hr. Møller) styrmand. Otto´s styring,
disponering og navigeren i farvandet, gav anledning til uforbeholdent ros
fra mandskabet, som bestod af Willy Møllgaard og Svend Aage Nielsen.
På turen fortalte Svend Aage at han var i gang med at læse en bog om
Mærsk Mc-Kinney Møller, han fortalte også om de personer, som var
ansat til at passe hus og have for Mærsk Mc-Kinney Møller.
Willy og Svend Aage kunne godt se, at det hele var en stor oplevelse for
Otto. Efter nogen tids overvejelse, fortalte Otto – men runde og våde
øjne- at hvis hans aktier steg tilstrækkeligt, så ville han også ansætte
folk, fire til at passe have, en vinduespudser og en privatchauffør, altså 6
ansættelser på Madeskovvej.
Willy og Svend Aage var rørt og ønskede Otto alt godt fremover.
Historien melder intet om, hvorvidt Otto vil lade privatchaufføren køre i
Peugeot’en eller købe en mere standsmæssig limousine.

Vise ord fra morgenroerne.
Kan frakker flyde??? NEJ
Ka’ kajakker??? JA

Snydt af ro-ergometer.
Ved ro-arrangementet med Nordzucker blev Steen snydt af HP. To
kollegaer havde udfordret Steen i ro-ergometer. Steen roer på
ergometret længst til venstre, kikker op på storskærmen og ser at
ergometret med placering 2 fører med 70m. Det vil Steen ikke have
hængende på sig og giver sig nu fuldt ud, men ergometer 2 øger nu
forspringet til 90m. HP kommer om på den anden side af Steen’s
ergometer, kikker på displayet og udbryder nu, NÅRHHH JA - jeg har jo
byttet om på dem så du roer på ergometer 2. Sluttiderne blev for øvrigt
Steen 1:51, 2. pladsen 2:12 og 3. pladsen 2:28

Deltagerliste til GRIN’s langtur.
Finn sørger: Hvem skal med på langtur?
Harly svarer: Det må du jo vide, det er jo dig der sidder med listen.

Når man er kæphøj.
Da tiden var ved at nærme sig og GRIN’s flotte Ålepokal skulle uddeles
siger Carsten til Finn ”Bare hæld to øl i, det fjols der skal have den, har
godt af det”. Hvad Carsten bare ikke vidste, var at det tidligere på
aftenen var aftalt, at det var Carsten selv der skulle have pokalen.

Frygt for at vandet løber ud af havnen.
Redaktøren af ”Åreplask” sender nedenstående billede til redaktøren af
NR´s hjemmeside. Hej Leif, hvis du kan bruge dette billede til noget, så
er du meget velkommen.

Og hvilket svar kommer så tilbage?
Det billede må du have taget meget sent til Ålegildet - men jeg har da et
billedredigeringsprogram. For horisonten er ikke helt lige.

En kringlet onsdag.
Når Finn ikke er til stede ved onsdagsroningen i GRIN får han normalt
den ene eller den anden From-bror til at hente kringlen i Meny. Denne
onsdag var det så bror Torben, der skulle hente kringle. Men i Meny var
der ingen kringle til GRIN. Bagermesteren mente, at man havde glemt at
lægge den til side og skaffede hurtigt en kringle til Torben. Da Torben
arriverer til NR’s køkken står her en kasse med kringle, Finn er nemlig
kommet hjem. Det må være et eller andet med kommunikation.

Og det skete endnu engang.
Roning på uautoriseret tidspunkt. Tirsdag d. 4/8 havde FNIS-pigerne
brug for 2 stk 4-åres, men der var kun 1 stk til rådighed. Pigerne spørger
herefter, hvordan det kan gå til, at ”morgenroere” kan ro, når det ikke er
morgen, og så i op til flere dage.

