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Effektivt arbejde med godt humør
29. april 2020
Vi var 6 der mødtes til arbejde på nausten - med afstand! Ikke fordi vi
ikke kan lide hinanden, men bare for en ordens skyld.
Vi har til huse på et af de smukkeste steder på Als og det skal holdes.
Sidst fik vi lavet en grov beskæring af træerne bag nausten, nu gjaldt
det oprydning. Der blev klippet tjørn og der blev slæbt grene, så nu er
det igen muligt at gå bag nausten.

Tranedans på nausten.
To af vore kvindelige
medlemmer tog en
pause i havearbejdet og
udførte noget der lignede
en tranedans.

Så er det igen muligt at gå
bagom nausten.

Græsklipperen blev fundet
frem og der blev slået græs
i alle ender og kanter. Vort
bord (bygget af Knud den
Store) blev flyttet og her
blev der også klippet. Der
blev også skrabt maling af
Ottar og den opgave skulle
gerne afsluttes inden for den
næste uge. Der manglede
en masteholder i specielt
design, den blev fremstillet
og skal nu bare monteres.
Så måtte jeg som en af de
yngste på loftet - puh ha,
det er længe siden der er
blevet ryddet op og rengjort
her. Masser af spindelvæv
og musereder samt gamle
soveposer, defekte lysstofamarturer og alt muligt
andet.
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Græstrimmeren
drillede, så vi fik ikke
slået græskanterne.

Det hele blev taget ned så der nu “kun” mangler oprydning i træet der
ligget i en forvirring. Der var en der fik en god idé og kørte hjem og
hentede en anhænger og det gav 2 læs til lossepladsen.
Der blev så fyret op i grillen og da det så småt begyndte at regne blev
der dækket op og spist i opholdsrummet. En del af opdækningen var
spritflasker - altså ikke til at drikke, men til at desinfisere.
Vi blev enige om at tage en tørn på lørdag igen, for det er nu så hyggeligt og der er nok at lave. Det er også rart at kunne se resultatet af
ens arbejdsinsats.
Programmet for lørdag er:
- Færdiggøre afskrabning af maling indvendig i Ottar
- Sidste oprydning bag nausten
- Oprydning i træet på loftet (hvis det kommer over os)

Så er Ottar næsten klar til
oliering.

Husk! Vi skal overholde corona reglerne, så derfor kun fremmøde
efter tilmelding til undertegnede.
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