Arbejdsweekend
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Så blev det tid til årets første formelle arbejdsweekend. Desværre havde
vejret valgt ikke at vise sig fra den bedste side, så det gav lidt udfordringer i
løbet af dagen.
Der var indkaldt til møde kl 9, men folk kom herfra og lige så stille op ad
formiddagen, så vi endte med at være 7 personer i alt – skønt!
Dagens første udfordring kom dog da der var en der var afleveret ved
Nausten, og der så skulle køres op ad vejen igen. Den var blevet mættet med
vand, så det var et rigtig glat pløre! Så her måtte der skubbes og mases
noget; der var to
andre biler ved
Nausten, så vi valgte
at få dem skubbet op
ad bakken inden det
blev værre, og det var
nok et klogt valg!

Her kommer man kun fra igen med vejhjælp!

Nu kunne vi så
begynde på dagens
arbejde, og der blev
hurtigt travlt i vores
gode Naust. Efter en
hurtig konsultation af
arbejdslisten blev der
plukket lidt opgaver
ud fra tilstedeværelse
af materialer og

mennesker.
Der var
værktøj
der skulle
slibes,
der var
knæ der
skulle
hugges
og lægter
på
Nausten
der skulle
skiftes,
og det
gik
derudaf – Der indtages frokost i godt selskab af både nye og gamle ”Sebber”
frokosten
fik vi først tid til ved 1-tiden fordi det bare gik som smurt!
Undervejs så vi også at et sæt bropæle manglede, og det lå lige så fint
længere henne på stranden. En pæl rykket op, en pæl knækket, så et punkt
mere til opgavelisten der.

Vejret udenfor slog mere og mere om, og til sidst var der et regulært snevejr –
det gav noget kolde fingre at skifte lægter på Naustens tag, men den vestlige
og sydlige del fik fine, nye lægter på. Der var også et knæ der blev groft
formet, så vi nåede ganske langt!
Selskabet brød lige så stille op omkring kl 15, og kl 15.30 kunne Nausten
låses af efter en rigtig hyggelig og produktiv arbejdsdag!
Vi satser på at have træ til Sebbe til næste arbejdsweekend, så vi håber på et
godt fremmøde til at få lavet den gamle i stand!

Skibslagshilsener,
Allan Jensen

Arbejdet skrider godt frem i snevejret i ly af Naustens tag

