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”Marilyn Anne” ejes og drives af, Herning, Struer og Holstebro kommuner, som et alternativ til den almindelige folkeskole 

 

Uge 41 
                      

 
        En skole til søs   

 

Kære forældre 
 

      d. 12. oktober 2018 

Så har vi afsluttet togtet for uge 41. Et meget særligt togt, da det jo er årets sidste, og vi nu ligger 

for kaj i Struer, og skal ligge her indtil april næste år. 

 

Eleverne mønstrede skibet i mandags, i Randers. Her blev vi liggende indtil tirsdag. 

Mandag formiddag havde vi besøg af Tim Sarafian, som gennem det sidste år har uddannet hele 

besætningen til NLP coaches. Tim holdt et lille foredrag for eleverne, og fortalte om hvordan man 

selv kan have indflydelse på sit liv, sit humør, sin dagligdag og det at opnå sine drømme. Som en 

del af foredraget havde Tim nogle sjove og udfordrende øvelser, og bl.a. havde han et bræt med, 

som man med den rigtige teknik, kan slå over på midten. Tim har nemlig sort bælte i karate, og 

han forklarede eleverne hvordan de skulle slå brættet over. Det krævede mod og vilje for eleverne 

at gå til øvelsen, og slå brættet over, men den lykkedes for alle, og var en virkelig god oplevelse. 

 

Tirsdag sejlede vi til Aalborg, her lå vi til onsdag, hvor vi spillede en fodboldkamp om 

formiddagen, og derefter sejlede vi til Fur. Torsdag morgen på Fur, kom Brandis far ned på skibet. 

Han havde bagt lækre boller til os, som vi fik til morgenmad, og desuden havde han en masse 

flotte, friskfangede hummere med til os, som vi nød til aftenskafningen. 

 I dag, fredag, har vi så sejlet skibet tilbage til Struer, og her ligger skibet så nu. Undervejs 

på togtet har vi rigget mange ting ned, bl.a. alle sejlene, og de er nu båret over på toldboden. 

 

 Elever og besætning har nu efterårsferie i to uger. Næste gang eleverne skal mønstre, er 

mandag d. 29. oktober, kl. 9 på skibet i Struer. Her tager vi så hul på vinterperioden, hvor eleverne 

kommer hjem hver weekend. De skal altså møde ind hver mandag morgen kl. 9 i Struer, og får 

weekend hver fredag omkring kl. 14. 

 

 Som nævnt i et tidligere brev, vil vi gerne invitere jer til forældremøde her ombord. Det er 

tirsdag d. 6. november kl. 19. Desuden vil vi gerne bede jer om at snakke med jeres børn om den 

kommende butik, i uge 48. I må meget gerne hjælpe dem til at finde ud af hvad de gerne vil, og 

hvis I har mulighed for at finde praktikpladsen selv, må I gerne det. 

 

 Vi har haft et godt sidste togt, i vi ser positivt på den forestående vinter i Struer. Vi håber 

at I og jeres børn får to gode uger, inden de skal mønstre igen. 

 

God weekend, og god efterårsferie 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
NB Der er lavet en ny Facebookside for skibet ”Marilyn Anne en skole til søs” her kan ifølge lidt 

med i dagligdagen  
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