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Arbejde og grill på nausten
25. april 2019

Der var indkaldt til arbejde på nausten fra kl.17.00 med en række
specificerede opgaver. Vi var seks der gik igang. Senere stødte der
yderligere seks til så der var liv og der blev arbejdet. Vi nåede ikke det
hele, men vi er ved at have styr på det.

Der blev dækket op ved
vort herlige bord - bygget af
Knud den Store!

Der skete noget helt uventet idet Peter og Ingrid dukkede op med en fin
plæneklipper som de havde i overskud og som vi fik forhandlet os frem til
en fair pris for. Den blev omgående taget i brug og kører rigtig godt. Jeg
havde medbragt en græstrimmer så græs og brændenælder blev slået langs
nausten. Bålpladsen blev udgravet, så nu kan den ses og bruges igen.

Der blev også fremstillet
håndholdt hotdog!
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Træklodserne langs bullhuset blev flyttet - det er i så ringe stand at det kun
kan skæres op og bruges som brændsel. Plankeværk, lokumsbygning samt
bullhuset fik en omgang træbeskyttelse og ser nu rigtig fint ud. Bullhuset
blev tømt og det enorme indhold blev sorteret og se, der dukkede en dolk op
som vi ofte mangler i nausten og en rive samt alt muligt andet. Vi har lavet
opsamlingsplads bag bullhuset for affald som vi skal have kørt væk.

Av for pokker, nu er de jo
ved at brænde på!
Multitasking - en øl i den ene
hånd og en varm pølse i den
anden.

Der blev tændt op i grillkul som vi fandt i bullhuset, men de var så fugtige at
de stort set ikke ville brænde - heldigvis havde jeg medbragt en pose friske
kul så vi fik grillet vore medbragte pølser som vi fortærede med en god øl.
Vi fik også besøg af vor “gamle” udlejer Thorkild, der var yderst tilfreds med at
området igen ser præsentabelt ud.
Og hvem er det så lige der
står og skuer det smukke
syn af en nedgående sol?

Alt i alt en rigtig god aften - vi var en del der blev der til en fantastisk smuk
solnedgang. En stor tak til deltagerne - det var hyggeligt og særdeles
konstruktivt.
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