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Klaus’s farfar.
Har overhørt en samtale mellem Klaus og Carsten. ”Var din farfar også
isenkræmmer?”. Klaus: ”Nej, han var civilingeniør og byggede broer”
Carsten: ”Kom han så til Nakskov fordi Nybro skulle bygges”

Styrmand Hans.

Krybdyr.
Hørt på en meget varm rotur i juli. ”Jeg gider ikke gå i vandet mere, det
har jo krops temperatur”. Svar tilbage: ”Argh, det er da kun 28 °C, hvis
din kropstemperatur også er det, må du være et krybdyr”.

Skal spise i stalden.
Ved opvasken til GRIN’s Ålegilde siger Svend-Aage: Prøv at se hvor
beskidt den tallerken er, det er Henrik’s. Dette siger Svend-Aage tre
gange – Henrik er et svin han har spist af tre tallerkener.
Svend-Aage siger vi andre, så gå ind og fortæl ham det. Ok siger SvendAage, så går I med, som sagt så gjort.
Svend-Aage siger til Henrik: ”Henrik, du er et svin, du har spist af tre
tallerkener”. NEJ siger Henrik, jeg har kun brugt en.
”Du skal spise ude i stalden, Henrik”. ”Hvorfor ??” spørger Henrik.
Jo, svarer Svend-Aage ”Du skal spise sammen med svinene”

Formandens nye båd.
Nu kan Formanden endelig komme på vandet igen. Udstyret passer
perfekt til hans sindstilstand.

Kajak opkaldt efter formanden

Søndag den 6. maj 2018 døbte Nakskov Roklub fem kajakker.
Kajakkerne blev døbt af og fik navnene som nedenstående:
Holger Schou Rasmussen døbte ”Nørrenæs”
Leif Uttermøhl døbte ”Søndernæs”
Kaspar Roug døbte ”Hellenæs”
Tobias Dinesen døbte ”Sletnæs”
Formanden døbte ”Wuffi”
Som det fremgår blev de fire første kajakker opkaldt efter lokaliteter i
Nakskov Fjord, mens den sidste, der blev døbt af formand Poul Erik
Wulff-Høyer, blev opkaldt efter ham selv og fik navnet ”Wuffi”. På
redaktionen på Åreplask undrer vi os over, at formanden ikke valgte den
lette løsning og døbte kajakken så den både blev opkaldt efter ham selv
og en lokalitet i Nakskov Fjord. Vi er mange, der i flere år har kaldt den
lille halvø nord for Hestehovedet for Poul Erik Wulff-Høyer – på søkort
kaldes den ”Skaldehoved”.

