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Så var der atter arbejdsdag på nausten. Det var de sædvanlige der 
mødte op, men som det nu er havde de medbragt godt humør. Kurt 
havde været syg så da han mødte, overtog vor sygeplejeske og tvan-
gstestede ham for corona. Han var negativ overfor at få stukket en 
vatpind i næsen og efter hele processen var resultatet negativt så han 
fik lov til at blive. Peter Svendsen mente at når vi nu var igang med test 
kunne vi også give ham en graviditetstest for det kunne jo være at den 
var positiv!

Vi fik så kaffe og Doris` hjemmebagte boller. Så gik vi igang med arbe-
jdet. De tre piger kørte på havnen, lænsede Ottar og gav hende bena-
rolie på de steder hvor den var slidt af.
Status for Ottar er at hun er tæt - hun er ikke blevet øst siden søsæt-
ningen og vandet stod under dørken, flot. Råen har fået en gang olie 
og på mandag er vi et lille hold der rigger skibet med sejl, så er vi sejl-
klar.
De tilbageblevne på nausten gik igang med at slå græs og lave en 
transportabel huggeplads der skal bruges ved havnens dag i Augusten-
borg 29. maj.
Så kom Ottarholdet tilbage til nausten og var i mellemtiden blevet fire 
piger idet Rosa på 5 år var kommet med.
Arbejdsomme folk bliver sultne så der blev tændt op i grillen og grillet 
pølser der blev serveret med tilbehør.
Vejret var skønt så vi spiste udenfor og nød synet af skoven der 
grønnes.
Vi fortsatte med et bestyrelsesmøde og må erkende at vi lider af 
medlemsmangel som så mange andre foreninger. Vi har flere aktivi-
teter, men skal vi gennemføre dem har vi brug for at der er flere med-
lemmer der bliver aktive.
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Der er service på når 
man arbejder på nausten. 
Her serveres læskende 
drikke til plæneklipper-
manden.


