
Skibslaget 
Sebbe Als
Augustenborg Så var der igen arbejde i skibslaget. Vi var 3 der mødtes på dæmnin-

gen og jeg havde medbragt anhænger og værktøj. Vi startede med at 
afmontere Sebbe´s hoved og hale. Derefter fik vi tømt Sebbe for tov-
værk og jomfruer med videre. 

Så kørte vi på nausten hvor vi mødtes med Ellen der havde fyret op og 
lavet kaffe. Jens var den sidste der ankom. Anhængeren blev tømt og 
tingene lagt på plads. Så gik vi igang med at fylde anhængeren med 
affald. Vi fik skiftet batteriet i vort nye køkken og se - nu fungerer det 
perfekt. Mens pigerne gik igang med at kokkerere kørte Kurt og jeg på 
genbrugspladsen og fik affaldet smidt væk. 

Da vi kom tilbage blev vi mødt med en 4 retters grillmenu. Grillet tomat 
med ost efterfulgt af wienerpølser med kartoffelsalat efterfulgt af tykke 
pølser med Ellens hjemmebagte boller og så var der desserten - grilled 
æble med Rom, sirup mm. Et godt måltid for det arbejdende folk.

Så er Ottar ved at være klar
7. november 2020

Ølkassen blev talt op - 
der skal være orden i 
regnskabet så det blev 
overladt til Kurt

Et stærkt hold klarer 
opgaverne med er smil
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Ottars sejl var blevet tørt og blev pakket sammen og lagt bag i bilen 
hvorefter anhængeren blev fyldt med vores maling samt to skibskister.
Maling og skibskister blev kørt på Slotsallé, mens sejlet blev afleveret 
ved Hans der opbevarer det om vinteren.
Et godt stykke arbejde der blev krydret med en masse humor og godt 
humør - en tak til de aktive.

Status
Der har været afholdt bestyrelsesmøde hvor det blev vedtaget igen at 
efterlade Sebbe i havnen. Hun kan blive liggende på sin plads og der 
vil være strøm på broen.
Det er samtidig besluttet at Ottar skal op i nausten for at få de sidste 
ting færdiggjort.
På baggrund af dette besluttede vi lægge en arbejdslørdag ind næste 
lørdag 14. november klokken 10.00.

Plan
- Vi mødes på dæmningen.
- Afmonterer ror på Sebbe
- Lægger ror samt Sebbes årer i Ottar og ror ud til nausten
- Ottar tømmes
- Borde og bænke lægges på loftet
- Ottar trækkes op i nausten
- Broen tages ind (hvis tiden tillader det)

Covid - reglerne skal overholdes . max. 10 personer

Der er derfor tilmelding til Nicole på tlf. 40639612

Skibslagshilsen
Nicole, Kurt og Steen

Skibskisterne slæbes ud


