Første arbejdsdag på nausten 2010
Der var en der anbefalede
at vi parkerede ved gyllebeholderen - det var bare ikke
så let, da vi så skulle køre
gennem 1,5 m sne over 300
meter, så vi valgte at lade
bilerne stå oppe ved vejen
og gå derned. At der er sne
er helt fint, at der er et par
minusgrader er heller ikke
noget problem, men når der
samtidig blæser en pelikan
er det sgu koldt!
Alligevel var vi en halv snes
mennesker der trodsede
vejret og mødte frem - 2 kom
helt fra Århus - flot!
Der var dog ikke særlig
Der var stort set lige koldt udenfor og indenfor!
varm i nausten - nærmest
rigtig koldt så det bedste sted at opholde sig var inde ved brændeovnen. Der
var mad, the og kaffe så det var jo ikke så ringe endda. Vores årer har fået
splinter og nogle stykker gik igang med at pudse dem ned, medens en gik i
krig med indvendig rengøring af skibet. Jeg ville ikke gå i vejen for det arbejdende folk og valgte at lufte mit kamera (udenfor) - det var også koldt, men
et dejligt sceneri med is og sne - her sender man selvsagt tankerne til miljøet
og den globale opvarmning! Hvor ville det have
været smukt med solskin,
men solen udeblev. Isen har
allerede nu givet lidt problemer idet den er begyndt
at trække vore pæle op - de
skal have en klaphammer til
foråret. Arbejdsdagen blev
ikke så lang, idet der var
indkaldt til skibslagsmøde
og generalforsamling, mere
herom senere.
Jeg synes det var flot at så
mange kæmpede sig vej
gennem snemasserne, det
fortæller lidt om det stof vi er
lavet af - tak til alle.
Det er smukt når det hvide pulver er drysset over området
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