
Vi må ikke samles større grupper, så vi indkalder til arbejde i mindre 
grupper - spritter og holder afstand.
Vi var syv på nausten og mødtes klokken 10, enkelte lidt senere.
En af opgaverne var at rydde op i nausten og gøre rent. Denne opgave 
blev fuldført og der er blevet pænt - vi har stadig noget affald der skal 
køres væk.

Så skulle der males årer. 
De var blevet slebet af sid-
ste arbejdsdag. Denne op-
gave blev fuldført og roret 
fik en omgang så det også 
er klar til søsætningen.
De små revner omkring det 
nye træværk blev forseglet 
for at undgå råd.
Vi havde fået en henven-
delse fra vor udlejer der 
gerne ville have det store 
træ bag nausten beskåret 
af hensyn til markarbejde 
med store maskiner. Det 
gik vi igang med. Grenene 
blev skåret ned, kappet i 
stykker og lagt på skrånin-
gen mod vandet. Samtidig 
fik vi beskåret tjørnen og 
fjernet hyld og brombær, så 
der er fremkommeligt bag 
nausten.
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Nausten er meget sund 
- der er masser af edder-
kopper og spindelvæv.

Maling af årer og ror er 
ingen sag når man kan 
stå ude i det fri. De blev 
brune i år igen.
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Første gang grill på 
nausten i år.

Det store træ beskæres 
kraftigt - ikke den mest 
behagelige arbejdsstilling.
Missionen lykkedes selv 
om vi måtte reetablere 2 
hegnspæle.

Grillsæsonen blev åbnet med assorterede kødtyper med tilbehør og 
nogle gode medbragte øl. Virkelig hyggeligt og godt vi kunne sidde 
udendørs.
I pauserne blev der hygget, snakket om gamle dage og fyret vittig-
heder af i en flom. Der er nogen der er gode til at huske disse. Vi fort-
satte til klokken 17.00.
Der var stemning for at fortsætte det gode arbejde og der er derfor 
opsat 2 nye arbejdsdage i næste uge - se aktivitetsplan.

Programmet er:
 - Fortsat afskrabning af maling indvendig i Ottar
 - Græsslåning og oprydning i hegn
 - Oprydning på loftet (hvis det kommer over os)

Husk! Vi skal overholde 
corona reglerne, så der-
for kun fremmøde efter 
tilmelding til underteg-
nede.
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