Logg från Älva
Datum: 2015-01-23
Elevloggare: Moa Larsson
Personalloggare: Frida
Position: 32°17’N 16°33’W
Segelsättning: Storsegel, fock, stagfock
Fart: 4 knop
Kurs: 320°
Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/1 morgonen
Planerat datum för att segla vidare: torsdag 29/1
Väder: Soligt, lite moln och blåsigt

Elevlogg:
Hejhej!
Fortfarande till havs, dock närmar vi oss Madeira allt mer. Ett efterlängtad stopp efter några dagar på
sjön. Fler och fler mår bättre och letar sig upp från sina hytter, något som gör stämningen på båten
härlig och munter. Idag har vi ägnat mycket tid åt studerande och förberedande inför
halvtidsredovisningen som kommer på söndag. Vi kommer fram till många intressanta resultat och
lär oss allt mer om de länder vi har och ska besöka. Vi har också ägnat oss åt sjömanskap där vi lärde
oss om navigation och livet på sjön. Visste ni att nordpolen aldrig är rakt norrut utan att den hela
tiden ändras?
Nu när vi är på sjön har vi vakt dygnet runt. I natt blev vi återigen överraskade av en fin regnskur som
sedan hittade oss igen under dagen. Men efter regn kommer solsken och till och med en regnbåge
med alla dess färger.
Vad händer nu då? Jo, snart serveras en väldigt efterlängtad Lasagne och vi hoppas att inte allt rasar
ner på golvet som dessvärre har lärt oss den hårda vägen. Sedan kommer kvällen spenderas framför
en av mina favoriter, Frost.
Massa hälsningar från oss på Älva,
//Moa

Personallogg:
Hej!
I Byssan så har vi idag lagat lasagne till middag som Moa redan har nämnt. Men detta
involverade jag lunchgänget i, så de tre som kom in och fixade middag fick ägna sig åt vår
superhemliga men asaspektakulära buffémiddag som närmar sig. Jag kan avslöja att fint kött
behövde putsas och vi tog in proffset Albin för att fixa detta. Ni ser honom på bild här nedan
där han i djup koncentration putsar köttet rent från senor med min finaste filékniv . 

Ebba står vid en annan bänk och fixar en färskostfyllning som vi ska fylla…aa nåt med, ni får
säkert veta vad det var på söndag ;).
Nu ser vi på Frozen. Den bästa filmen vilket nästan alla är eniga om. Jag har precis fått
bevittna en helt fantastisk allsång till ”Let it go” som fick armhåren att resa sig, så vackert var
det.

Ha det gött,
KockFrida

