
 

 

 

Årets første arbejdslørdag 

2016-01-09 

Så tog vi hul på årets anden lørdag, og vi havde inviteret til arbejdslørdag på 

Nausten. Vi havde jo snakket en del om formen på skibslagsmødet, så det 

blev jo spændende at se hvordan det så løb af staben. 

Klokken 9 stod Jørgen og jeg på Nausten sammen med.. Ingen andre. 

Æhm, nå. Men det var en smuk dag, så det skulle ikke hindre vore planer, 

så vi fik liv i brændeovnen, fik taget ladegreb på ostemadderne og 

kaffemaskinen og så var der morgenmad. Her fik vi drøftet hvad vi kunne 

kaste os over, og vi ville få løftet Sebbe og pillet det sidste stykke stråkøl af. 

Men vi blev ret hurtigt enige om at det ikke ville være så heldigt at tumle 

rundt med Sebbe to mand uden nogle fornuftige bukke, så det blev 

prioriteten. 

Da vi var i gang kom der lige et par stykker mere – Ingrid og Peter dukkede 

op. Herligt. Så var vi jo 4! Og kort tid efter kom Gitte også. Skønt!  

Så blev der ellers produceret bukke til den store guldmedalje. Udenfor blev 

der også kløvet brænde; vejret var jo ideelt til dette. Fie fik også sit ”nattøj” 

på igen. Det var blæst af, så det skulle lægges på, og hjulpet på vej af et par 

af stenene på stranden håber vi på at Fie ikke behøver at blive ”bedækket” 

mere i år. 

Det var planen at vi skulle lave mad på 

Nausten som det var blevet aftalt på 

skibslagsmødet, men efter at have konstateret 

at elkogepladen ikke var kraftig nok og det 

enkelte gasblus vi har er defekt (det lækker 

gas), måtte vi se på at bruge Sebbes gasblus. 

Desværre har det set bedre dage, så efter at 

have konstateret at knapperne kun kunne drejes 

med hjælp fra en papegøjetang samt at der slet 

ikke kom gas ud, måtte vi erkende at det ikke 

gav mad på Nausten denne gang. Der blev fluks 

bestilt et nyt gasblus formedelst 200+porto, så 

bedre held næste gang. 

Sebbe blev hævet, stråkøl pillet helt af forskibs 

og efter lidt oprydning kunne vi lukke og slukke 

for årets første arbejdslørdag omkring kl 16. 

Håber at se endnu flere næste gang! 

 

Skibslagshilsener, 

Allan Jensen 

 

 

 

 

Sådan – 3 bukke, heraf én ny! 

 

Handywoman in action 


