Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

En arbejdslørdag på nausten
31. oktober 2020

Torsdag aften var det mørkt, så vi aftalte at mødes igen lørdag.
Det var meget stille og fint vejr. Vi startede med morgenkaffe med
hjemmebagte boller.

Grillede boller og fiskefrikadeller - det blev nydt
i fulde drag.

Vi fik det yderste brofag reddet ind - den yderste pæl var knækket og
brofaget hang kun i en snor.
Vi fik ryddet op i den højre side af nausten og flyttede høvlbænken lidt
længere op mod arbejsbordet og planen er at anvende det frigjorte
område til Ottars ting - dørk, anker, tovværk etc. og holde den venstre
side til Sebbe.

Og så lige en OUZO til
maven.

Ellen havde medbragt boller og hjemmelavede fiskefrikadeller som
blev varmet i vort nye køkken. Så blev der serveret og det smagte rigtig
godt. For at få maven på plads blev der fundet en flaske OUZO frem af
gemmerne og så gav det en lille en.
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Historien om Kurt og
dametasken er kun for
de indviede.

Den videre plan
Coronaen giver begrænsninger i vore aktiviteter, men de regler der
udstikkes skal vi overholde.
Vi diskuterede det videre forløb samt opgaver og blev enige om at
torsdag ikke duer, da det er for mørkt. I stedet vil vi flytte arbejdsdagene til lørdage klokke 10.00 - der er dog mulighed for at nogen møder
tidligere og fyrer op.
Men fremmøde skal meddeles Nicole eller Steen, da vi kun må være
max. 10 personer.
Næste arbejdsdag bliver lørdag 7. november
Mødested dæmningen ved skibene.
Bjørn stiller med sin båd og vi tømmer sebbe for jomfruer, tovværk,
hoved og hale. Mast og rå lægges i vandet og slæbes ud til nausten
efter båden.
- Hvis vi er nok tager vi Ottar med ud til nausten og får hende
afrigget - sejlet hængt til tørre og skibet ind på plads igen.
- Dørken skal køres på nausten på en hænger.
- Mast og rå hænges op.
- Affald køres væk
- Den gamle mast skæres op og skal anvendes til pæle yderst
ved broen til næste forår.
- Borde og bænke lægges på loftet.
- Der ryddes op i stablen af træ i venstre side.
- 2 skibskister og diverse andet skal køres på Slotsallé sammen
med malingen, så det er frostsikret.
Tilmelding på tlf. eller SMS
		
Nicole		
40639612
		
Steen		
21159022
Skibslagshilsen
Steen Weile, Nicole Møller
Der er så smukt - se stemningsbilleder på næste side.
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Augustenborg slot med
parken klædt i efterårsfarver.

En rigtig smuk båd
der ofte kan ses ved
nausten.

Roklubben, efterårsfarver
og stille vejr

