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Kære forældre 

 

      d. 6. september 2018 

Årets andet togt ombord på Marilyn-Anne, er nu vel overstået. Eleverne mønstrede skibet i 

Svendborg sidste mandag. Her lå skibet på bedding hos ’Ring Andersen’, da bunden skulle ses 

efter. Tirsdag formiddag blev skibet sat i vandet, og vi sejlede afsted til Sønderborg. Her lå vi hele 

onsdag, og vi besøgte museet ’Dybbøl Skanse’, som er en rekonstruktion af skyttegrave og lejre 

fra slaget i 1864. 

Torsdag sejlede vi til Haderslev. Da vi lagde til, stod der en mand og kiggede interesseret 

på os. Vi inviterede ham ombord, og det viste sig at være ham som bestyrer de haller som ligger 

på havnen i Haderslev. Hallerne er fyldt med ramper til at stå på skateboard, og vægge til klatring. 

Han syntes at vores skib var så flot, og eleverne så imødekommende, at han gav os lov til at låne 

en meget flot fodboldbane ved havnen, som ellers er indhegnet og aflåst for offentligheden. 

Fredag sejlede vi til Middelfart, og her lå vi til søndag. Søndag sejlede vi til Bogense, 

mandag fra Bogense til Grenaa, tirsdag Grenaa til Aalborg og onsdag Aalborg til Struer. Her 

ligger vi så nu, på vores gode vante plads i Struer, foran Sarpsborgspigen. 

 

 Dagene ombord er gået med skole, dæksarbejde, sejlsætning, rengøringsrutiner, kabystjans, 

vedligehold og meget andet. Eleverne er efterhånden ved at være ret godt inde i rutinerne ombord, 

og de kender dagligdagen. 

 

 På mandag d. 10. september skal eleverne mønstre i Struer kl. 9.00. Eleverne skal altså 

selv finde vej til skibet, og bliver ikke hentet med bus nogle steder. Næste uge skal vi deltage i 

kapsejladsen ’Limfjorden Rundt’, og det glæder vi os altid meget til. Det er en god oplevelse, hvor 

eleverne virkelig får prøvet kræfter med at sejle for sejl, og de møder mange søfolk og ser mange 

andre træskibe. Det er også en uge hvor vi får meget opmærksomhed for vores skib, hvis vi har 

holdt det ordentligt, og hvor eleverne dermed får lov at opleve stoltheden over at få ros for 

arbejdet, og at være en del af et flot skib. 

’Limfjorden Rundt’ er slut for eleverne lørdag d. 15. kl. 21 i Skive. Herfra bliver de hentet 

og kørt hjem med bus, og bussen sætter af på Herning, Holstebro og Struer banegård. 

 Ugen efter, altså d. 17. – 23. september, har eleverne fri. 

 

De skal mønstre igen mandag d. 24. september kl. 9 på Struer banegård, altså alle elever 

møder på Struer banegård, hvorefter en bus vil køre dem direkte til Frederikshavn, hvor skibet 

ligger. 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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