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Nu er standarden på stationen oppe på fire stjerner, idet stationen nu kan tilbyde 1. klasses rindende
vand både koldt og varmt og dermed også brusebad, tøjvask og WC samt veltillavet mad til faste tider af
vores nye kok Irene Larsen. Efter en lettere anarkistisk opstartsperiode, har vi nu etableret en mere
struktureret hverdag, hvor alle sysler med sine bestemte opgaver. Situationen er stadig meget præget af
den megen sne, der lægger låg på flere af basisprogrammernes planlagte aktiviteter, men den er dog på
hastig retur. Flere vadefugle tripper også utålmodige rundt på stationsområdet i vente på at sneen snart
skal forsvinde, så de kan komme i gang med "deres arbejde".
Vi har på tredje uge i stræk haft utrolig flot vejr med sol døgnet rundt, så også det nye hold (Aka Lynge,
logistiker, Irene Larsen, kok, Marie Arndal, klimaprojektet og Jannik Hansen, BioBasis) har opnået en flot
ansigtskulør. Det flotte vejr inspirerer til aktivitet døgnet rundt, således lægger Charlotte Sigsgaard gerne
ud på skiture efter midnat, når dagens arbejde og aftenens sociale samvær er overstået og et par
"aftner" i selskab med Sirius patruljen er endt med at blive morgener. To slædehold inviterede os fredag
på hundeslædetur på Youngs sundet ud fra fangststationen. En stor oplevelse for os, der ikke har prøvet
det før!
Bagefter testede vi det lidt mere fancy udstyr: På ski efter drage. Vi nåede ikke rigtig at fange teknikken,
men lavede mange fine stunts ud over isen, der er dækket med vandmættet sne. Endnu en mindeværdig
aften på den gamle fangststation. Vi kvitterede så lørdag med en fælles grillaften kulinarisk velforberedt
af Irene Larsen. For at få maden ordentlig fordelt i kroppen spillede vi sæsonens første volleyball-kamp.
Da næste dag var søndag, var der jo ingen grund til at gå i seng, så vi fortsatte natten igennem med at
snakke løs og indtage den ene mere suspekte drink efter den anden, blandet af Per og Andres fra Sirius.
Efter en lille formiddagslur tog vi afsked med Sirius-drengene, som ikke havde specielt travlt med at
komme af sted, fordi sommerarbejdsperioden i Daneborg starter nu.
/Christian Dinsen, logistikleder

