
Nyhedsbrev nov. 2020

 

Corona håndtering ombord på Marilyn Anne 2020

 

Marilyn Anne  blev klar til en genåbning samme tid som Efterskolerne og efter ”familie gruppe” princippet. Vi fik 

maks 8 elever ombord ad gangen og de elever måtte så at sige opfører sig normalt ombord, og have normal omgang. 

Dog blev det indskærpet fra besætningen af

a 2. Vi som besætning var ikke en del af familie gruppen, og derfor blev alle måltider indtaget på dækket. Kabyssen 

fik derfor monteret en klap-ud luge/foderbræt som kunne bruges til at lange forplejning ud på. 

Sådan kørte det i 2 uger. 

Efter nogle uger på denne måde fik vi lov at tag

hele forårs sæsonen var gået i vasken, endte det med at vi forlængede det sidste togt med en uge, og fik dermed 

eleverne ombord i 20 dage inden de gik hjem på sommerferie. 

Nu er vi tilbage til normalen, næsten da. Elever bliver nu sendt i hjem ved sym

ikke at mænge sig alt for meget i løbet af hjemme perioden for både elever og besætning. 

 

Vi håber på det bedste for både elever og besætning.

 

Udskiftn

 

Lige for tiden er man i gang med udskiftning af motor og gearkasse. Dette er et meget omfattende 

renovering, hvor der deltager både professionelle folk, samt skibets besætning og elever.

Alle på skibet er meget engagerede og ud

dels for at beskæftige eleverne med både spændende og lærerigt arbejde. 
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Limfjorden rundt sept. 2020. 

 

Limfjorden rundt i år var også meget anderledes end alle foregående år. 

Anders Røjbæk har skrevet en fantastisk beretning om arrangementet 2020 

9. - 10. september 2020 

 

Limfjorden Rundt 2020, blev en meget anderledes tur på grund af Corona pandemien. 

I marts måned var udsigterne til at Limfjorden Rundt ville blive til noget meget små. Kapsejladserne for de smukke 

gamle skuder, blev aflyst på stribe landet over. Mange skippere pressede på overfor løbsledelsen: ”Vi vil sejle 

Limfjorden Rundt” i år. Niels Sohn fik aftalt arrangementet med Politiet, så Limfjorden Rundt kunne gennemføres ud 

fra en plan B. Der måtte ikke være åbent skib i havnene, der måtte ikke holdes store fester for besætningerne i land, 

mm.. 

I Struer besluttede Kommunen, at der ikke måtte være nogen form for aktiviteter på havnen med boder, musik, øltelte, 

osv.. 

Selv om der ikke blev reklameret for Limfjorden Rundt sejladsen, kom der alligevel rigtig mange mennesker på 

havnen, da feltet ud på eftermiddagen kom til Struer onsdag d. 9. september. Der var en masser for publikum at se 

på, blandt andet var der nogle fantastiske ungdomsskolemusikere med på Alvilde fra Frederikshavn, som underholdt 

publikum fra båden. 

Nu kunne man jo så tro, at der ikke var noget at forberede for Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur. Men 

det blev til meget mere planlægning end sædvanlig, da jeg / vi måtte påtage os alt forud for at skibene kom i havn. 

Der skulle være toiletter til alle, strøm og vand til skibene, etape præmier, årskrus til hvert skib, renovation, og meget 

andet. 

Som sædvanlig skulle besætningerne bespises med biksemad. Da vi ikke måtte holde en stor fest, blev det aftalt med 

Struer Smørrebrød, at hvert skib skulle have biksemaden serveret portions-anrettet, som take away. Der skal herfra 

lyde en kæmpe stor tak til Struer Smørrebrød for deres store forarbejde. Vi kunne nu servere biksemad, rødbeder og 

rugbrød til hvert skib, så det passede med antal personer ombord. Det hele gik over al forventning. 



Torsdag morgen havde Super Brugsen Struer sponsoreret 700 rundstykker, så der var et rundstykke til alle 

besætningsmedlemmerne. 

Skippermødet blev holdt i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, hvor etapepræmierne også blev uddelt, da al officiel 

festivitas på havnen dagen før var aflyst. 

Arrangementet bliver hvert år afviklet i et samarbejde imellem Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur og 

Struer Kommune. Tak for et godt samarbejde. 

Anders Røjbæk 

Tovholder 

 

 

 



 

Med venlig hilsen 

 

Marilyn Annes Venner 

 

 

 


