
Så var onsdagsholdet atter samlet og med højt humør blev der både 
hygget og arbejdet. Bullhuset var tørret meget ud og skreg efter olie. 
Peter og Jens Peter gik derfor igang og fik hele huset olieret. 

Kurt var gået igang med finpudsning af det nye træværk på Ottar sam-
men med Nicole. Jens gik igang med det sidste træarbejde inde i ski-
bet. Sylvie og jeg fortsatte afslibning af mast og rå. Vi fik besøg af vor 
rådgiver der kom med gode tips, så det summede af liv - sammen hver 
for sig. Vi ville have givet Ottar den 4. gang olie (Gori 22 indvendig, 
men den er i manko både ved Davidsen og Hjem og Fix, så det måtte 
vente. 

Traditionen tro blev der 
fyret op i grillen og atter 
sad vi udenfor bænket 
med alskens lækkerier.
Vejret kunne vi ikke klage 
over - stille og fuld sol og 
udsigten til vand, nyud-
sprunget skov og Au-
gustenborg slot er jo helt 
unike. Når vi samtidig ser 
på vort skønne sted hvor 
træer er kappet, affald 
fjernet og græsset er slået, 
så har vi også bidraget til 
noget smukt.

Fuld aktivitet på nausten
21. maj 2020

Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg

Slibning og afpudsning - 
snart starter olieringen.

Der findes mange stillinger. 
Her har de to malermestre 
fundet siddende stillinger.



Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg

Så dukkede vor nye aspirant Bo op. Først checkede han skorstenspro-
jektet han er igang med, så snakkede vi kapning af tjørnen der læner 
sig op ag bullhuset, flux hentede han sin kædesav i bilen og så blev der 
kappet tjørn. Vi har en portion gammelt træ liggende der skal kappes op 
til brænde og det kastede han sig også over med kædesav og 
skovøkse.

Peter og Jens Peter havde hørt at pyntebrædderne på nausten skreg 
på olie og de fik derfor alle en omgang. 
Mast og rå var blevet færdigpudset så jeg lavede en blanding af det 
sidste Gori 22 og lindolie og så fik de første omgang.

“Der er så skønt derude på landet” - der er så sandelig også skønt på 
nausten. Vi overholdt Mettes Covid 19 regler, vi fik lavet en masse og 
så havde vi det hyggeligt. 

Hver kom med sit og det 
resulterede i et lækkert 
frokostbord.

Mast og rå fik fjernet 
gammel maling - de 
skal bare have olie.



Skibslaget arbejder og 
hygger sig - synd der 
ikke er flere der deler 
glæden med os!

Skibslagshilsen
Steen Weile

Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg

Beskæring af træer og 
buske var ingen luksus. 
Tjørnen lænede sig op af 
bullhuset.

Reparationsarbejdet på 
skorstenen inspiceres. 
Den skal nok blive flot og 
holdbar igen.



Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg

Malermester 2 holdt sig i 
solsiden.

Malermester 1 fandt sig 
en plads i skyggen.


