
Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg Den officielle juleafslutning var aflyst på grund af covid 19 - ærgeligt. 

Men arbejdsholdet besluttede sig for at ønske hinanden en god jul og 
vi mødtes derfor 10 mand på nausten klokken 10. Første punkt blev 
morgenkaffe med Ellens hjemmebagte boller. Derefter fik vi en snak 
om aktiviteter idet vi gerne skulle have nogle planer op at stå for næste 
år. Det gav en god snak og hele holdet ser frem til at kunne fortsætte 
med arbejdet i det nye år.
For skibslaget er det vigtigt at vi viser at vi er aktive, både hvad vi har 
lavet og planer for fremtiden. I øjeblikket er der kun generalforsamlin-
gen på aktivitetsplanen på hjemmesiden og den bliver efter al sansyn-
lighed udskudt.
Vi gennemgik mulige aktiviteter i det nye år og de vil snart kunne findes 
på aktivitetsplanen.
Der blev nu sat gløg og æbleskiver over på vort nye komfur og det 
virker bare. Da det var klar blev der julehygge - en enkelt julenisse 
havde sneget sig med ind. Både gløggen og æbleskiverne blev nydt - 
der var 60 æbleskiver og der ble kun 5 til mågerne. Snakken gik lystigt 
(som sædvanlig) og et nyt indslag blev at lære en vis franskmand det 
alsiske sprog for efter 40 år på øen måtte det være på tide. Det viste 
sig ikke at være så let, men det er jo ikke så svært - selv børn kan lære 
det. Latteren var rigtig i højsæde.
Ved 2 tiden pakkede vi sammen og ønskede hinanden en god jul og et 
godt nytår.

Skibslagshilsen
Steen

Juleafslutning på nausten
12. december 2020

Troels og Mark stod for 
tilberedning af gløg og 
æbleskiver



Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg

Der var hygge i 
Captains cabin

Julenissen kunne 
godt lide både gløg og 
æbleskiver (efelskive)

Så venter vi og Ottar 
bare på at kunne kom-
me ud at sejle igen


