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Skibslaget 
Sebbe Als 

Augustenborg

Vi mødtes på nausten kl. 10.00 og fik fyret op i brændeovnen. Dan-
nebrog kom også op og så var det tid til en kop kaffe. Ellen havde bagt 
en mazarintærte og lidt senere dukkede Jørgen Sandholt op. 

Han har mange talenter og er bla. god til at skære en mazarintærte ud. 
Den var rigtig god - det sidste stykke gik til Bjørn der også var dukket 
op. Så gik vi igang med arbejde og her fik vi besøg af Louise og Jes-
per. Vi kiggede på de store tangbunker og de tilbød at stille traktor og 
vogn til rådighed så vi kunne få det kørt væk. Det var et større projekt, 
men blev gennemført. En stor tak til Jesper.
Imens tog Jørgen og Bjørn et kig på Ottars nye mast der skal tilpasses. 
Den er noget længere end den gamle og for at få den til at passe blev 
der skåret 40 cm af bunden. Jørgen fik tegnet op hvordan den skulle 
høvles til så nu er det igang.
En fisker havde været nede og prøve lykken - han fik ingen fisk med 
hjem og havde vi ikke været der havde han heller ikke fået bilen med 
hjem. Den stod bag lokumerne og der stod den fast. Jesper og tre vi-
kinger fik den skubbet fri, for den vil vi da ikke have stående der.
Vi skulle have haft et bestyrelsesmøde, men på grund af sygdom og 
fravær valgte vi at udsætte dette.
Ottar lå helt blottet efter at presenning og gerib var blæst i stykker og 
hun har ikke godt af at ligge og tørre ud i solen, så vi fik hende pakket 
ind i en gammel presenning.
Det havde været en hyggelig og konstruktiv dag med det sædvanlige 
gode humør.
Vi strøg flaget og lukkede af ved to tiden.
En tak til de fremmødte 7 vikinger og Louise og Jesper.

Med skibslagshilsen 
Steen Weile

Arbejdsdag på nausten
12. februar 2022

Dyb koncentration, det 
skal gøres ordentligt.
Den smagte godt, tak 
Ellen.


