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Søsætningen af Ottar står for døren og vi var 5 der gav den en skalle 
på nausten. Vi mødtes klokken 10 og Jens gik straks igang med den 
store udfordring - broen. 

Sylvie kastede sig over græsklipning, mens Nicole ryddede op i 
nausten. I vores overskydende træ fandt jeg et stykke egetræ der kan 
anvendes til et skilt med “Ottar Als” foran på bagbords side. Det blev 
skåret til i dimension. Nu skal den ned i tykkelse og navnet skæres ud.
Nicole og jeg gik så igang med at sortere i vores bakkestokke og 
forsyne dem med tov. De blev senere lagt i vandet så de er klar til på 
lødag.

Effektivt arbejde på nausten
28. april 2021

Ottar ligger nu utål-
modigt og venter på at 
komme i vandet.

Ellen sidder som kon-
travægt, mens Jens 
tilpasser brofaget.
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Pludselig fik vi uventet besøg. Det var pædagoger og børn fra Ulkebøl 
børnehave der havde været oppe og se Niels og Louises gård og nu 
skulle ned og fange krebsdyr med net. Vi fik en snak med pædago-
gerne og børnene fortalte ivrigt at de havde kigget ind af vinduet til 
opholdsrummet. 

Jeg inviterede dem med ind og fortalte lidt om vikingerne og skibe. 
Dernæst gik vi ud i nausten hvor de på skift fik lov til at holde et rigtigt 
vikingeskjold et et rigtigt vikingesværd. “Nøj - det er tungt” var kom-
mentaren “må jeg prøve at holde det igen”? Det var en glad flok pæda-
goger og børn der forlod nausten.
Vi fik lagt det tredie brofag ud og ifølge Jens har vi nu 11.72 meter bro.

Søsætningen på lørdag.
Der er fuldt mandskab til søsætningen og af hensyn til restriktion-
er skal Nicole kontaktes før fremmøde!
Er det godt vejr så vi kan være udenfor er det ikke noget problem, men 
er det regnvejr så vi skal være indendørs er der et problem!

Skibslagshilsen
Steen Weile

Efter græsslåning fik bull-
huset en omgang olie.

Tredie fag er nu lagt ud - 
bakkestokkene bliver nu 
lagt i vandet så de er klar 
lørdag.


