
 

 

 

Er der en maler til stede? 

2015-06-06 

Folket var hidkaldt til klargøring af Sebbe; det er jo søsætning næste 

weekend, og der var en del der skulle gøres færdig endnu. Efter afhentning af 

Nicole tog hun, Daniel og jeg på behørig indkøb af morgenmad, og herefter 

ud til Nausten kl 9. Herude var Kim allerede troppet op. Og det var så flokken 

til dagens arbejde. Vi havde det nu ganske hyggeligt – der var et par tofter der 

skulle monteres, et par håndfulde knæ, en bjørn der skulle laves, en bedding 

til faldet der skulle fikses. Sebbe skulle skrabes. Plus det løse Med andre ord; 

der var ikke mangel på opgaver til os. 

Så var det jo bare med at gå i gang – der kom gæster på kig en tre gange; 

først en lystfisker, så vor udlejer den ældre, og til sidst de gæster der havde 

været på Nausten i går. Det var hyggeligt at der sådan kom nogen på besøg 

og sagde davs. 

Udenfor var vejret lidt pusseløjerligt. Først var det varm blæst med solskin, så 

blev det overskyet og blæste kraftigt og køligt op, så løjede vinden lidt af og 

solen kom frem, og så 

fremdeles. Men tørt holdt det 

da! 

Ved frokosttid var det tid til at få 

hænderne rengjort. Malingen 

var ikke ret god til at tørre 

hurtigt, og når teenagere får 

beskeden ”Det der skal males 

skal bare svines godt til”, ja så 

får man hvad man beder om! 

Og den slags har det med at 

komme på alt, så der er ikke 

nogen risiko for at nogen af de 

tilstedeværendes hænder eller 

tøj bliver angrebet af råd 

foreløbig. 
 

Der bankes.. Og bankes.. Og bankes.. 

 

Der var også tid til at redde en snegl der havde forvildet sig ud i sandet 



 

 

 

Hen ved 4-tiden kunne vi gøre status – der manglede kun nogle enkelte 

småting, så det var med at få dem færdige. Og ved halv seks-tiden kunne vi 

konstatere at YES – vi var færdige med træarbejdet!  

 

Nu mangler hun kun at blive skrabet udvendig og malet ind- og udvendig. 

Derfor overskriften – er der en maler til stede? Hvis så, ræk gerne hånden op 

– vi er nogen der meget gerne vil byde dig velkommen i vor midte! 

 

Skibslagshilsener, 

Allan Jensen 

 

 

Når ”bøjlebørn” skal have bøjlerne af, skal der naturligvis være en sygeplejerske! 

 

Her er vor gode, gamle dame – klar til at blive malet! 


