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Kære forældre 

 

         d. 6. juni 2018 

Årets korteste togt er ved sin ende. 

Eleverne mønstrede skibet i Svendborg i mandags, og som det første efter frokosten afgik vi til 

Ærøskøbing. En skøn lille by på Ærø, som er meget særlig, idet den stadig ser planmæssigt ud 

som da den blev grundlagt omkring år 1250, med brostensgader og gamle huse. Tirsdag morgen 

sejlede vi fra Ærøskøbing til Årøsund, også en lille by, som ligger ved indsejlingen til Haderslev 

fjord. Efter endt dæks- og skolearbejde, tog vi her en fodboldkamp ved en campingplads tæt på 

havnen. Onsdag morgen afgik vi fra Årøsund til Faaborg. Vejret var særligt godt, og vi udnyttede 

dette til at tage en dukkert i Faaborg havnebad sammen med eleverne. Denne morgen, torsdag, 

vågnede vi op til duften af styrmandens nybagte boller, og efter at have indtaget dem, afgik vi til 

Svendborg, hvor skibet ligger nu. Hele togtet har vi haft dejligt sommerligt vejr. 

 

I morgen, fredag d. 7. juni, fylder skibet 100 år. Dette vil vi markere med et 

jubilæumsarrangement i Marstal hvor skibet blev bygget. Der vil være åbent skib, tale fra Ærøs 

borgmester og skipperlabskovs til dem som kigger forbi. Desuden har Marstal Søfartsmuseum 

åbne døre, hvor man kan se, høre og læse om Marilyn-Anne og andre skibes historie. Eleverne har 

fået tilbudt at blive ombord til på lørdag, for frivilligt at deltage i arrangementet. To elever har 

valgt at blive, det er vi glade for. 

Undervejs på dette togt, har vi arbejdet med eksamensforberedelse i skolen og vedligehold på 

dækket. Vi har dog også udnyttet folketingsvalget og grundlovsdag, til at tage en snak med 

eleverne om vores samfund, demokrati, det politiske system samt hvorfor det er vigtigt at stemme. 

 

Grundet pinsen, starter næste togt først tirsdag. Eleverne skal altså mønstre på tirsdag d. 11. juni 

kl. 9 i Struer, 9.15 i Holstebro og 9.45 i Herning. 

 

De mundtlige prøver vil foregå på næste togt, ikke næste uge, men ugen efter – uge 25, d. 17., 18. 

og 19. juni. Vi vil derfor bruge det meste af tiden i skolen næste uge, på at forberede os til dette. 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 

mailto:Skipper@Marilyn-Anne.dk.
http://www.marilyn-anne.dk/

