Så var der arbejdsdag igen
27. juli 2021

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Klokken 10.00 mødtes de aktive igen på havnen. Vi var tre og efter en
kop morgenkaffe fortsatte vi med afskrabning af løs maling på Sebbe.
2½ år uden indvendig vedligeholdelse har sat sine spor. Den løse maling ligger som en hinde og holder på fugtigheden og har givet anledning til råd mange steder.

To ihærdige mennesker
skraber løs maling og
rengør skibet.

Det var kilovis af maling og skidt og med bare tre mand er Sebbe et
stort skib at skrabe. Ved middagstid tog vi en ølpause før vi fortsatte.
To fag mere fik gori så nu er vi igennem det halve skib og har klargjort
to fag yderligere til smøring. Med godt vejr i morgen og forhåbentlig et
par mand mere vil vi nok blive færdige med første omgang, men vi skal
også have givet skibet en gang olie, så færdige er vi ikke.
To skibe venter på
klargøring og reparation
for at kunne komme ud at
sejle!

Der kom igen folk ned og så på Sebbe og spurgte til hvorfor skibet ikke
så ud som tidligere med hoved, hale og mast.
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Den nye bestyrelse er kun 6 uger gammel og der er startet en del aktiviteter op, men medlemsantallet er i bund og af dem der er tilbage er
der en del der kun vil sejle. Devisen “Først yde så nyde” er ikke længere et kendt begreb.
Hvor ville vi da gerne sejle, men hvem skal så lave arbejdet?

Mere end 2 år ude i vejr
og vind - sommer og
vinter har sat sine tydelige spor!

En stor tak til alle to deltagere idag - godt arbejde og hyggeligt at være
sammen med jer.
Skibslagshilsen
Steen Weile
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