
 

 

 

Julehygge på Nausten 

2017-12-09 

Vi havde traditionen tro inviteret til julehygge på Nausten. Det var en dag med 

lidt småregn hist og pist, men der var nu ladet op til god hygge. 

Da Kathrin og jeg kom, var Nausten allerede åbnet. Dina og Dennis var inde i 

Nausten. Det varede ikke længe, så kom der stille og roligt flere. 

Vi fik startet op under gasblusset, så vi kunne tage ladegreb på glöggen. Den 

store gryde kom frem, et godt skud rosiner og mandler, og til slut gav 

Svendsen lige den et ordentligt skud rom – så var den klar! Ingrid og 

Svendsen havde også taget æbleskiver med hjemmefra. De er nu bedst at 

varme i en ovn; sådan en har vi ikke (endnu). 

Nausten blev stille og roligt mere fyldt med mennesker; Knut og Leve kom, 

Ingrid, Svendsen, Birgit, Nicole, Gitte, Steen og Susanne, Kurt og Bente, Kim, 

Jørgen og Louise, og nogle af ”Sandholterne” kom også – Bjørn, hans søn 

Noah samt Jørgen med frue. På nær Noah har ”Sandholterne” været her før; 

de tog en lille pause ca 1978, og var nu på besøg igen. Rigtig dejligt at se! 

Der blev sludret, fortalt historier, spist æbleskiver og pebernødder, Flemming 

Riecks sandaler blev beundret (de er solidt skruet op på væggen ved 

værktøjshylden), og julehyggen spredte sig grundigt. 

Den blev dog lige lidt krydret, da hunden Sofus kom lidt for tæt på 

brændeovnen. Sådan en gang dækhår i pelsen kan hurtigt fordampe ved 

kontakt med vores fine brændeovn, så der skulle lige luftes lidt ud på et 

tidspunkt. Heldigvis skete der dog ingen skade. 

Gløggen blev også drukket, der er dog en del endnu der står på Nausten, så 

hvis man er dernede i anden anledning, er man velkommen til at varme sig et 

par krus gløgg til den kolde tid. 

 

Omkring kl 14 var der generelt opbrud; der blev ryddet op og pakket sammen, 

og folk tog hjem.  

En rigtig hyggelig julekomsammen – så er folk klar til jul, nytår og 

generalforsamling  

 

Skibslagshilsener, 

-Allan Jensen 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


