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Så var der igen arbejde på nausten og med de gældende covid restrik-
tioner  var det ikke muligt at være mange. Indendørs gælder det stadig 
5 personer. 

Ved 10 tiden var vi fire og vi startede med en kop formiddagskaffe samt 
en løs snak om det der skulle laves. 10.30 gik vi udenfor med et glas 
mjød og skålede på solen, som vi dog ikke kunne se, og markerede 
forårsjævndøgn. Men som den folkekære Dirk Passer sang “For oven 
over alting, stråler moder sol”. Så kom der en mere og vi gik igang med 
dagens opgaver. Der blev skrabet maling af Ottar indvendig, kæde-
saven kom igang og den del af bolværket vi har sat, blev skåret til i 
højde. 

Der blev også ryddet op og samlet affald der blev afleveret på genbrug-
spladsen.
Nu har vi snart påske og det var vigtigt, at vi har de matrialer der skal 
bruges både til Ottar og til bro og naust.

Arbejde og forårsjævndøgn
20. marts 2021

Vikingerne fejrede 
forårsjævndøgn med 
mjød.

Frokost og planlægning.
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Vi kontaktede Ralf og han lovede at levere pæle til bolværket i næste 
uge så arbejdet med dette kan fortsætte i påsken. Der blev målt op til 
ny dørk til Ottar idet vi de sidste år har flikket den gamle sammen, vi 
trænger til en ny. 

Broen skal renoveres og Bjørn ville undersøge mulighederne for en 
pumpe, så vi kan spule pælene i. Forhåbentlig får vi også træskaller 
til beklædning af nausten, da den virkelig trænger til fornyelse. Der vil 
blive lavet nye arbejdsplaner der bliver lagt på hjemmesiden.
Den sidste beslutning der blev truffet var at vi laver en arbejdslørdag 
27. marts. Det bliver med pandekager. Men husk! Vi må stadig kun 
være 5 personer samlet indendørs, så ingen fremmøde uden 
tilmelding til Nicole!
Som altid en god stemning og godt humør.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Der blev arbejdet intents 
på Ottar - hun vil gerne i 
vandet.


