
Denne torsdag var vi kun 5 deltagere, men vi fik atter udrettet en 
masse og der var godt humør. Vi har snart jubilæum og reception 
på nausten, så området skal gerne se pænt og velholdt ud.

En af de opgaver vi ikke havde fået lavet var reparation af ølbænken.
Historien om ølbænken er den, at efter vi havde fået bygget nausten 
og lagt en masse kraft i denne fandt Peter Svendsen og Torben 
Heidtmann ud af at der manglede noget. Det der manglede var en 
ølbænk hvor man i ro og fred kunne sidde og nyde en øl samt holde 
øje med fjorden og filosofere over verden - så den fik de bygget. Den 
var nu i en elendig forfatning så den tog vi nu fat på og se, nu kan den 
holde i mange år igen!
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Mens Peter, Jens Peter, Ellen og jeg knoklede med ølbænken fik Sylvie 
slået alt græsset og herefter gik Ellen og Sylvie igang med at male 
plankeværket bagpå. 
Jens Peter havde fået tændt op i grillen og selv om det tog lang tid med 
de fugtige kul fik vi vort vel fortjente grillmåltid. 
Efterfølgende tog jeg mig af opgaven med at male endevæggen på 
toiletbygningen der var blevet renset af sidste torsdag - den er nu også 
malet.

Der genstår nu en gevaldig oprydning i nausten!
- Ottar er ikke kommet videre
- Der ligger en masse delvis forarbejdet træ
- Der står dørkstykker til Sebbe
- Sebbes årer ligger stablet op
- Borde og stativer står stablet op
Der er i aktivitetsplanen ikke indkaldt til yderligere aktiviteter med 
hensyn til ovenstående.

4. juni har vi et arrangement med 15 gæster der bl.a. skal spise på 
nausten.

En aktiv aften sluttede - godt arbejde!
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