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En skole til søs
d. 22. august 2018

Kære forældre
Årets første togt ombord på Marilyn-Anne er overstået. Vi startede tirsdag aften i sidste uge, efter
at have vinket farvel til jer, med at sejle til Fur. Her lå vi hele onsdag, og dagen gik med
brandøvelser og redningsflåde øvelser. Torsdag sejlede vi til Løgstør, hvor vi på vejen øvede
sejlads og sejlsætning. Fredag spillede vi en fodboldkamp, de nye elever mod de gamle, og
herefter sejlede vi til Aalborg. Dagene i ugen er desuden gået med at lære og træne forskellige
ting, f.eks.: at have ret ryg, stå til mønstring, vaske sig om morgenen og om aftenen, bakse i
kabyssen, rigge på og af efter maden, gøre rent om læ og på dækket samt alt hvad det ellers
indebærer at være ombord som elev på Marilyn-Anne.
Lørdag morgen sejlede vi fra Aalborg til Hals, og havde en dejlig lørdag med fodboldkamp
om dagen og fælles film med snolder om aftenen.
Søndag morgen sejlede vi afsted fra Hals, sejlede hele dagen og lagde til i Lundeborg på
Fyn ca. kl. 23 om aftenen.
Mandag lå vi hele dagen i Lundeborg, og vi havde fået lov at sejle sammen med elever fra
Oure højskole, i deres Matchrace både. Vi blev fordelt i tre både, og eleverne fra Oure viste vores
elever hvordan man styrer bådene, og vi sejlede rundt i nogle timer, afsluttet med et par
kapsejladser.
Tirsdag sejlede vi fra Lundeborg til Skarø, og dagen gik med arbejde på dæk, samt årets
første rigtige skoledag. I skolen snakkede vi om hvad der er vigtigt når man er ombord som elev
på Marilyn-Anne, eleverne skrev om hvad de gerne vil have ud af skoleåret ombord, og vi
begyndte at arbejde med matematik og engelsk. Om aftenen på Skarø spillede nogle af eleverne og
besætningen en fodboldkamp, nogle af eleverne prøvede en tur i vores djævlering og nogle elever
badede fra båden.
Onsdag morgen sejlede vi til Svendborg, og dagen gik igen med arbejde på dæk, og
skolegang.
Skibet ligger nu her i Svendborg, her bliver eleverne sendt hjem fra, og skibet bliver
liggende her weekenden over. Det betyder, at på mandag d. 27 bliver eleverne hentet med bus fra
Struer, Holstebro og Herning og kørt hertil. Eleverne skal være klar til at blive samlet op af bussen
på hhv. Struer banegård kl. 9.00, Holstebro banegård kl. 9.15 og Herning banegård kl. 9.45. Kom
gerne i god tid.
God weekend
Med venlig hilsen
Besætningen
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