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Vi var 9 der mødte op ved 10 tiden. Som sædvanlig startede vi med en 
kop kaffe og lidt planlægning. Vi havde også lige lidt bestyrelses an-
liggende at diskutere og det fik vi også på plads.

Så skulle flaget hejses så 
man kunne se der var liv 
på nausten. Det var der en 
lille gruppe der tog sig af.
Der var igen drysset en del 
flamingo ned fra loftet og 
en del hang i spindelvæv. 
Jeg kravlede på loftet sam-
men med Alexander og 
en støvsuger. Der er ikke 
meget plads, men Alexan-
ders størrelse passede fint 
og det var ikke småting der 
røg i støvsugeren. Doris 
og Nicole var gået igang 
med at feje spindelvæv 
ned og gøre rent.

Vi havde fået hentet skaller til naustbeklædning og vi var enige om at 
det var efterårsarbejde, så det gik vi igang med. Der skulle skiftes træ 
bag skallerne og så var 
der selve skallerne. Jens 
gik igang med træet bag 
og Peter og Kurt med 
skallerne. Jeg gik op og 
kiggede på det gamle i 
naustens gavlende sam-
men med Thorbjørn. Her 
skal vi bruge et koben 
sagde Thorbjørn og så 
løb han ind og hentede et 
hvorefter han gik igang. 
Der måtte dog lidt hjælp til 
med sømmene, da det er 
begrænset hvad en 7 årig 
kan klare fysisk.
Jens kom derefter til og 
monterede bagbeklænin-
gen.

De to unge mennesker havde, før vi tog på nausten lavet en stor por-
tion pandekagedej som vi medbragte sammen med brombærsyltetøj. 
Alexander tog opgaven med at bage en stor portion pandekager. Det 
blen lidt vanskelig opgave da vi ikke kunne finde vores paletkniv og 
han derfor måtte anvende en ostehøvl.

Så var der arbejdsdag på nausten
17. september 2022

Man skal jo lære at hejse 
Dannebrog.

Det er en fordel ikke at 
være så stor når man 
kravler rundt på loftet.
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Alle pandekager blev spist 
sammen med et halvt glas 
brombærsyltetøj.
Så var der atter arbejde og 
bagbeklædningen under 
vinduet blev færdigmonter-
et. Der var så noget med 
nogle dækbrædder der var 
blevet for korte, men det 
var kun i den ene ende - 
de kan anvendes langs 
nausten. Der blev ryddet 
op og flaget blev strøget 
(altså taget ned) og så var 
klokken også blevet 14.30. 

Som det sidste havde jeg 
glemt en taske i ophold-
srummet og da jeg kom 
derind løb der et haleløst 
firben rundt. Vi har haft 
besøg af en del forskellige 
dyr, men jeg har dog aldrig 
fanget et firben derinde.
Vi har indenfor den sid-
ste måned fundet 2 døde 
måger inde i nausten og 
gætter på at det er en 
mår der har været på spil. 

Vores paletkniv manglede 
og det var ikke let at 
vende pandekager med 
en ostehøvl.

Udskiftningen var nød-
vendig, men den gamle 
havde holdt siden 1973.

Der skal et koben til 
når beklædningen skal 
fjernes.
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Denne gang lå der ikke nogen måger, til gengæld lå der masser af måge-
fjer udenfor ved ølbænken. Der er åbenbart nogle dramaer igang når vi 
ikke er der.
En stor tak til deltagerne - det var igen en hyggelig arbejdsdag.
Jeg skulle hilse fra de to små vikinger der havde en fin dag - de kommer 
gerne igen, men bor desværre i Virum.

Steen Weile

Der blev også tid til at 
lege vikinger på stranden.

Et haleløst firben 
dukkede op i ophold-
srummet - hvem mon har 
forskækket den så den 
tabte halen?

Så var det tid til pan-
dekager.


