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Arbetshelgen i maj

Glipensäsongen började med arbetshelg – lördag och söndagen i mitten av maj. Det var 
god anslutning av arbetskraft. Det märks att vår klubbholme är populär  bland 
medlemmarna. Många kommer – är arbetsvilliga – och var och en ställer upp efter sin 
förmåga. Det accepteras att viss slår in en spik på ett par slag med andra kröker spiken 
redan på första hammarslaget. När allt är färdigt – är det tillrättalagt av Göran, Bosse, 
Magnus mfl proffs - blir det ett utfört arbete i klass med vad som utföres av yrkesfolk.

Mudderkalle hade även annoserat att han skulle göra det sista som skulle varit varit gjort i 
höstas – lägga ut bojstenar, trycka ner stolpar, ta bort sprängsten. Vi skulle efter Mutter-
Kalles besök från i höstas återställa brygglocken i anslutningen till betongbryggan. En ny 
”entre” ner till betongbryggan skulle också spikas. Betongbryggan skulle läggas på plats 
efter det att Mudder-Kalle lagt ut nya bojstenar.

Badbryggan vid bastun skulle på plats. Ansvarig för att bryggan kom på rätt plats var som 
vanligt ”Fellingsbroarn – Nils Holgerson”. Enligt flickornas önskemål hade en ny landgång 
med staket färdigställts under vintern. Allt för att flickorna inte skulle hamna i vattnet med 
”ändan först” innan det nått ”bryggändan”



Flickorna som under vintern arbetat för – trevnad och mys i klubbstugan – satte nu upp 
vinterns alster – nya gardiner. Resultatet av vinterns arbete fick betyget – väl godkänt.

En del av flickorna fejade vidare med att rensa upp hösten avfall i form av löv och grenar. 
Andra flickor skurad e golvet i huset, städade bort hösten och vinterns spindelväv mm – 
andra flickor togs sig an att se till så att när vi besöker hemlighuset kan sitta där med dörren
på glänt i en ren och behaglig miljö.

För att kunna arbeta behövs energi – det fick genom att vi blev bjudna på grillad korv på 
”härsan och tvärsan” av olika smakrika korvar från olika håll av värdens hörn. Till korven fick
vi bröd och lättöl med tanke på att det återstod några timmar av vårt arbetspass.

Senare på kvällen var det som vanligt gemensam måltid till valfri dryck – vartefter var och 
ens önskemål.

På söndagen fortsatte arbetet och vi hade i stort sett utfört det vi hade hoppats på. Kvar var
lite finputs och det sista på anslutningen till betongbryggan.

Arbetskvällar I juni hade vi 2 arbetskvällar med 14 dagars mellanrum. Nu gällde det att få 
Glipen i ordning för midsommarfirande. Vi gjorde det sista på brygglocken, putsade till 
dykdalberna i anslutning till betongbryggan, lade spången på plats. Det krattades, planen 
mellan bryggan och klubbhuset putsades till med den nyinköpta röjsågen.

Midsommarfirande ägde rum traditionsenligt. Vädret var inte på vår sida denna gång. 
Festligheterna fick äga rum inne i stugan. Det var första gången på mycket länge. Det blev 
trångt och festligt.

Andra helgen i augusti var det dags för kräftskivan. Nu var vädret på vår sida. Det var fullt 
på altanen. Det åts kräftor – en och annan nubbevisa sjöngs – där bland annat Reijo visade 
upp goda kunskaper och en efter förhållande stämma.

Anslutningen till skrammelseglingen var dålig – endast 9 båtar. Vald tidpunkt blev fel då 
första upptagningen skulle äga rum helgen därpå. Här får vi se till så att tidpunkten för 
skrammelseglingen och upptagningen inte kommer för nära in på varandra. 
Skrammelseglingen med festande på kvällen har varit ett trivsamt moment i anslutningen 
till segelsäsongens avslutande. Vindarna var inte heller på vår sida. Redan från början var 
det lagt en kort bana som under seglingen var tvungen att förkortas.



Första dagen i oktober hade vi arbetskväll. Nu gällde det att återställa det ”Dynamit Harry” 
hade ställt till med och det som var ogjort från förra höstens besök av Mudder-Kalle. Väl 
kommen till hösten hade gnistan gått ur många av seglarna varför anslutningen var mindre 
god.

Vi är bortskämda med av att ha någon som alltid har tänkt till före och ser till så att verktyg,
material, allt som behövs finns på plats. Så  var det även nu. Oavsett rådande förhållande 
sattes pålar på plats för att senare skulle utgöra förutsättningar att återställa bryggan efter 
Dynamit-Harry väl förrättade värv. Det spikades hammarband för att förankra bryggan så 
gott som möjligt med hopp om att den skall hålla för vårens islossning.

Till andra arbetsdagen i oktober var anslutningen mycket god. Nu hade vi bra flyt. Fortsatt 
spikande av hammarband – sågande av lock  – spikande av lock – allt påminde om löpande 
bandets princip. Kvar till våren är nu endast Yngves hörna. Kanske blir det åtgärdat redan i 
vinter om vi har vädrets makter på vår sida.

I förådsdelen av ”snickarboa” snickrade Tommy  till hyllor så att nu behöver vi inte längre 
ha allt ligga i en salig röra på golvet.

Nu väntar vi på nästa projekt – en boule bana för de äldre – som skall hålla oss i trim några 
år till genom förstärkande av vår fysik.

Glipenkommiten tackar alla som hjälpt till för att göra vår kära ö – Glipen till en trivsam 
samlingsplats för alla.

Glipvärdarna .
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