En lang lørdag på nausten
17. april 2021

De sædvanlige mødte op på nausten kl. 10.00. De sidste ting skulle
færdiggøres på Ottar og så var der broen.

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg
Nu er græsset slået den store plæneklippermand har været der.

Vi startede med en kop kaffe og så gik vi igang. Der var blevet indkøbt
benzin til plæneklipperen - den ville først ikke starte, men efter en personlig samtale gik den igang. Peter var dagens plæneklippermand og
slog først græsset foran nausten og derefter omkring ølbænken og bag
nausten. Det blev rigtig flot og Peters bemærkning var “Nu kan vi igen
lege tagfat rundt om nausten”. Det havde vi nu ikke tid til.
Jens havde fået fat i skruer til de 2 manglende klamper og fik dem

Vores fine lille skib er nu
så smukt og skal snart i
vandet.

monteret. Vi fik repareret de sidste bundbrædder og Nicole lavede så
det sorte arbejde (maling af disse).
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Jens og Ellen var gået igang med broen der nu er vort store problem.
Så blev det frokosttid og pause.

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg
Om formiddagen så
broen sådan ud!

Nu var solen dukket op og Jens og Ellen havde fået det første sæt
pæle med stivere færdigt, så nu var der mulighed for at få første fag
lagt ud. Alle tog fat og snart lå det på plads. Lidt tilpasninger og så fik
vi det inderste fag lagt ud, klodset op og 2 pæle boret/banket i. 2 tværliggere på og så havde vi første del af broen klar.
I mellemtiden havde Nicole malet stødliste en gang mere med grøn og
givet skibet sidste strøg benarolie. Nu er Ottar så klar til søsætning på
nær bundmaling.

Så var var vi igang med
det inderste fag.

Det blev en lang dag, vi sluttede først kl. 18.00. Vi fik nået meget og
opgaverne var blevet løst i en yderst positiv ånd blandet med humor.
En stor tak til deltagerne på skibslagets vegne.
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Planlægning
Vi mødes igen næste lørdag 24. april - se arbejdsplan.

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Opgaver
- Vi skal gerne have 2 brofag mere ud
- Vi skal have affald kørt væk
- Bakkestokke lægges i vandet
- Generel oprydning
Skibslagshilsen
Steen Weile

De første 2 fag er på
plads - 2 fag mere, så har
vi bro nok til Ottar.

Kl. 18.00 tog vi afsked
med et velfortjent glas
mjød.
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