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Uge 9 
                      

 
        En skole til søs   

  

 

 

 

Kære forældre 

 

        d. 1. marts 2019 

Endnu en god uge er kommet til vejs ende. Generelt er humøret godt, tonen er god og der bliver 

taget godt fat med skolearbejde og vedligehold. 

 

Degnen er kommet tilbage fra sin sygemelding, og dagene kører nu igen som de plejer og som de 

bør. Vi har haft Kim fra ungdomsskolen ombord to dage i denne uge, til at undervise dæksholdet, 

så der er lidt mere fokus på undervisningen. Kim vil være her nogle dage igen i næste uge, og vi 

håber at han kan komme regelmæssigt indtil vi skal ud og sejle igen. 

 

Torsdag var vi inviteret til bådmesse, ’BoatShow’, i Fredericia. Det er en stor messe, hvor de 

nyeste og flotteste både bliver udstillet, og hvor man kan se og købe alle tænkelige former for 

sejlerudstyr. Desuden havde træskibene Fulton og Fylla en stand hver. Christian og Toke var 

blevet booket til at holde et foredrag hver, Christian om sin jordomsejling, Toke omkring skibet. 

Vi havde lånt ungdomsskolens bus, og kørte efter 10-kaffen. På den måde havde vi mulighed for 

at nå lidt skolearbejde, og lidt vedligehold på dækket, inden vi tog afsted. Da vi ankom, spiste vi 

vores medbragte madpakker, hvorefter vi så først Christians, derefter Tokes foredrag. Herefter fik 

eleverne lov at gå rundt på egen hånd, og se, snakke og prøve. Det var en god oplevelse at være 

der, og det er altid dejligt for os alle at lave noget sammen, som varierer fra vores hverdag. 

 

Vi kører frisk på igen mandag fra kl. 9. Tiden nærmer sig, hvor vi skal have teltet af skibet igen, 

mesanmasten på og ud og sejle igen. Vi glæder os! 

 

 

God weekend 

Med venlig hilsen 

Besætningen 
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