
Klokken 9.00 mødte Peter S. og jeg som de første, kort efter kom Jens. 
Første opgave var at lægge flagstangen ned og trække en ny snor i. Det 
blev gjort og efter rejsning af stangen røg Dannebrog til tops.Vi havde 

medbragt en anhænger 
og gik så igang med at 
fylde den med malet 
affaldstræ, hvorefter vi 
kørte det på genbrugsp-
ladsen. Nicole dukkede 
også op og så blev der 
skrabet maling og reng-
jort skib. Jens havde 
kastet sig over repara-
tion og forstærkning af 
kølsamlingen indvendig i 
skibet. Udenfor fortsatte 
vi oprydning og Peter S. 
gik amok med græstrim-
mer. Tjørnetræerne er 
ikke blevet beskåret i 
årevis og var vokset 
ind over tagene til både 
bullhus og toiletbygnin-
gen, det gjorde en stige 
og sav/ørnenæb noget 
ved. Så blev der tændt 

op i grillen og traditionen tro grillet pølser og de blev indtaget på Knuds 
bænk. Så fik vi besøg af vor rådgiver Bjørn, der kom med gode råd og 
vejledning - altid hyggeligt.

Så kom vi videre med Ottar og naust
13. maj 2020
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Uden mad og drikke .......
men nu er der kun alko-
holfrie øl på nausten!

Nicole havde fået ny still-
ing - siddende.
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De sidste afpudsninger 
før oliering

Senere kom Sylvie 
og hjalp Nicole med 
skrabning og rengøring 
af skibet.
Der blev indlagt en 
kaffepause med rest-
erne af onsdagssne-
glene og så var der 
første gangs oliering 
indvendig. 

På et tidspunkt, da var klokken pludselig blevet henaf 18.00, meddelte 
Peter S. mig at hans anhænger ville hjem og idet den var spændt efter 
min bil var Peter S. og jeg nødt til at følge med!
Det havde atter været en aktiv dag og vi nåede meget - nu står den på 
oliering af Ottar mm. se arbejdsplan på hjemmesiden.
Vi havde en fin dag og overholdt fuldt ud corona reglerne med afstand 
og masser af sprit (udvortes).
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