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Covid kan ikke stoppe skibslaget, men vi skal overholde Mettes 
restriktioner, hvilket vi også gør. Vi var derfor en boble på 5 personer 
der havde afralt at mødes på nausten.

Først stoppede Nicole og undertegnede for at sætte Sebbes pumpe til, 
den havde vi taget fra, da der var is i bunden af skibet. Den fungerede 
ikke - grunden var at der stadig sad is under. Vi lagde den til optøning i 
solen og kørte på nausten. Her mødte vi de tre andre der sad bænket i 
opholdsrummet med kaffe og kage.
Inden vi gik ind havde vi dog fået et mindre chok, da vi så det der for 
kort tid siden var vores fine bro - den lignede noget fra skulpturparken 
overfor.

Vi fik en snak om situationen, muligheder og umuligheder. Vi har i sid-
ste sæson været ca. 10 personer og det vi kan gøre nu er at dele os op 
i 2 grupper der arbejder på to forskellige dage. Vi overvejer hvordan vi 
bedst kan få det op at køre.
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Kaffe og kage samt 
planlægning og hygge.

Ottar ligger og venter 
- hun viskede til mig 
“må jeg snart komme i 
vandet igen”?
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Arbejdsopgaver er der nok af. Vi diskuterede en del igennem og vil om 
kort tid ajourføre disse på skibslagets hjemmeside.
Under mødet tog vi kontakt til Ralf idet vi mangler pæle til bolværket. 
Det blev aftalt at han kommer med et læs næste lørdag.

Vi har 5 pumper - 2 på Sebbe og 3 på nausten. Vi testede de 3 på 
nausten og det viste sig at den ene er død, de 2 andre “lever”, men er 
blokeret og skal skilles ad og renses.

Vi lukkede af klokken 13.00 og 3 af os kørte ind til Sebbe. Pumpen var 
tøet op og fungerede, så en tømning blev sat igang.
Som altid en god stemning og godt humør.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Vi har sikret os at der 
ikke er nogen der går ud 
på broen.

I baggrunden en smuk 
roklub, i forgrunden 
kunstværket. Vi kan kalde 
det “Der var engang”.


