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Arbejde og grill på nausten
2. maj 2019

Vi mødtes nogle stykker klokken 17.00 hvor vi stødte ind i 2 større
udfordringer. Det blæste en hel pelikan ind af fjorden og det var koldt
og så var der lige det at der ikke var strøm på nausten! Vi havde haft
kontakt med Niels Dau der forsikrede at alt var ok hos dem.
Det eneste lys vi havde var en batteridrevet pære, så oprydning i nausten
måtte vi udskyde. Dennis var der og havde fundet fejlen - en dårlig monteret
ledning havde ligget og gnistret og kunne i værste tilfælde have stukket ild til
nausten - uha! Dele af elboksen var svedet og der var kun en vej - udskiftning
og ingen strøm i dag. Jeg havde hentet malingen på Slotsallé og et hold gik i
gang med at male hegnet og man må sige at det pyntede.

Arkæologisk fund på
nausten - 2 planker fra et
vikingeskib!

Bag nausten gjorde jeg et arkæologisk fund - en planke fra et vikingeskib i
stærk forrådnelse! Det viste sig dog at være en af Sebbes gamle planker.
Nogle større sten blev også fisket frem og vi mangler nu en grensaks til
brombærranker samt en græstrimmer som jeg ikke havde med i dag.
I hjørnet ved bullhus / lokum og hegn var der rimelig læ, så her blev der tændt
op i grillen og se - der blev grillet pølser brød samt et stykke pizza. Maden
blev nydt sammen med en god øl hvorefter vi trak ind i den mørke naust og
fik varmen ved ovnen samt kiksekage som Ellen havde medbragt og kaffe
som Nicole venligst havde efterladt. Havde vi haft godt vejr samt strøm var vi
kommet meget længere, men en del fik vi da lavet. Hen over aftenen havde vi
været 11 personer - tak for indsatsen til alle!
Opgaver til næste torsdag
- Opskæring af træ med motorsav
- Ølbænken (der ligger træ til pælene
- Oprydning og sortering i nausten
- Fortsat oprydning bag nausten
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En battedrevet pære var
den eneste lyskilde, men
humøret fejlede ingenting og
snak og jokes føg gennem
lokalet!

Efterskrift
Jeg var i eftermiddags (3. maj) på nausten, Dennis har købt en ny eltavle og
monteret denne og se - nu kan der blive lys!
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