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Ophaling af Sebbe “igen”
3. oktober 2015

Anden runde af ophalingen af Sebbe var i dag og se, der var mange flere
folk end sidste lørdag. Nogen kørte på nausten, resten gik ombord i
Sebbe og roede ud til nausten.

Så er vi næsten ved nausten
for sidste gang med Sebbe
i år.

Roturen gik fint, der var stille og roere nok. Til en forandring gik jeg forskibs - det
betød blot at jeg kun fik det roende folk fotograferet bagfra. Vi fik lagt til ved broen og
dørken lagt ind på græsset. De der var taget direkte på nausten havde fået Sebbes
sejl pakket sammen og gjort klar til ophængning af masten. Der havde været uønsket
besøg ombord på skibet den forløbne uge og de havde sat deres spor - det var måger
der havde overskidt skibet, så dørken måtte vaskes før den kunne sættes ind. Skibet
blev trukket op på stranden, spillet koblet på og den velkendte lyd af spillet og prusten
fra spillemændene startede.

Så var skibet klar til
rengøring under vandlinien.

Da skibet stort set var fri af vandet gjorde vi holdt og med koste og vand fik vi alger og
skidt skrubbet af. Så gik vi atter igang og let og elegant gled skibet op i sit vinterhi.
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Set ser ud som om skibet er
bredere end nausten, men vi
fik hende ind.

Bakkestokkene havde ligget og trukket vand i godt 2 uger og det virkede bare. Så
skulle skibet højvandssikres og skibslaget havde investeret i en 3 ton donkraft - det
virkede også bare - på en meget skånsom måde blev hun løftet op og understøtning
lagt under. Så var der slæbeøl og derefter frokost. Fysisk arbejde og frisk luft giver en
sund appetit. Det var skønt at se så mange mennesker og det gjorde arbejdet meget
nemmere - tak for hjælpen til alle. Klokken 14.00 låste vi nausten af og drog hjem
efter veludført arbejde.

Nu kommer så arbejdet med at få skibet klargjort til næste sæsson og det kan jo lige
så godt starte nu, i stedet for at vente til i sidste øjeblik før søsætningen; men bestyrelsen kommer nok med en plan.

Skibslagshilsen
Steen

Slæbeøl og efterfølgende
frokost i det grønne.

