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En forårsdag på nausten
12. marts 2015

Der var atter indkaldt til arbejdsdag på Sebbe. Der ligger en del arbejde
og uden at sige for meget er vi “lidt” bagud, men dagen idag flyttede
noget. Ialt har vi været en 14 stykker (all inclusive) og der var virkelig
nogen der ville noget!

Der er altid noget at lave på
nausten, både for store og
små!

Sædvanen tro mødtes vi klokken 09.00 og startede med kaffe. Der var en
kvinde der var lidt upopulær, idet hun skulle have brød med og ikke var
kommet - hun blev dog tilgivet og budt velkommen, da hun dukkede op. Efter
at alle var fyldt op gik vi ud og så på sagerne og så blev der startet med det
praktiske arbejde. Vejret var et ægte dansk forårsvejr (når det er bedst) - sol
og stille.

Vi havde også en “savfører”
der lagde både krop og sjæl
i arbejdet.

Der kom gang i knæene og en laske samt stråkølen og udskiftning af nagler
mm. Lyden af hammer og sav samt andet blandede sig med lydende fra den
alsiske natur - et enkelt støvsugerapparet blandede sig også.
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Formanden havde lidt svært ved at overholde sine forpligtelser - ølpausen
klokken 11.00 (når solen står over rånokken) blev først indkaldt 11.30 og
frokost blev først ved 13 tiden. Der var en rigtig god stemning, alle gav den gas
med opgaverne og så gassede de hinanden - humoren fik frit løb. Børnene
løb og hyggede sig ved stranden og fandt ting at underholde sig med - dejlige
opdragede unger! Og hundehvalpen drønene rundt og havde det herlig. En
dejlig dag på nausten - tak til dem der var med.

Fuld aktivitet både i skibet
og udenom.

Humor eller alvor? En person der skulle arbejde inde på skibet foreslog at vi
lige trak hende ud i det gode vejr - det blev dog droppet!
Skibslagshilsen
Steen Weile

Frokost i det grønne - dejligt
at foråret er kommet.

