Græsslåning med mere på nausten
13. - 14. august 2021

Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Fredag morgen var der stille og tørvejr. Jeg kørte derfor på dæmningen
og fik sejlet monteret på råen og fik den monteret på masten. Stille vejr
betød noget idet jeg lige ville have sejlet op for at checke højden - det
så fint ud, det kan vi godt sejle med resten af sæsonen.

Ottar med sejlet på den
afkortede mast.

Lørdag morgen var vejret godt og vi mødtes 5 på nausten klokken
10.00. Sædvanen tro fik vi en kop kaffe og som noget nyt friskbagte
boller med pålæg som Doris havde medbragt.

Så var der frokost - Jens
Peter syntes ikke hvidvinen var så slem.

Vi mangle stadig et par beslag til Ottars mast som Jens gik igang med.
Græsset var blevet slået i onsdag, men med højt skær, da maskinen
ellers ikke kunne tygge sig igennem. Nu fik det en omgang mere og nu
skal vi bare holde det nede.
Der blev slået græs og meget mere
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Den store tjørn ved bålstedet var ved at tage livet af vort egetræ, så den
fik også lige en beskæring. Brombærrene vokser også vildt - så de fik
også lige hovedet kappet af.
Tiden løber så vi fik først frokost 13.30 - det var atter friske boller med
tun og makrel. Der var kun en øl til deling, men vi fandt en flaske hvidvin
- vor franske ekspert fik et lidt mærkeligt ansigtsudtryk, da hun smagte
på den og sagde højlydt PUH-HA.
Der kom en ordentlig skylle, men det var kun udenfor, så det blev til lidt
mere rengøring i nausten.
To kvinder udførte i fælleskab et helt mandfolkejob.

Planlægning
Hvordan får man et søm ud
af et bræt?

Løsning
Vi gir sømmet smæk med en
hammer og trækker det ud
med et koben!

Gennemførelse
Sømmet fik smæk og blev trukket ud med kobenet.
Det virker!

“Hvad er klokken” spurgte Nicole pludselig - svar “14.45” - “Allerede”
sagde hun forbavset. Vi pakkede sammen, førte arbejdsbog og lukkede
af.
Det havde atter været en hyggelig og konstruktiv dag - tak til deltagerne.
Skibslagshilsen
Steen Weile
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