Logg frå n Alva
Datum:

16 mars 2015

Elevloggare:
Personalloggare:

Sara, Madde, Ella, Olle, Emil, Erik, Aliide, Alexander
Petra

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife
Planerat datum för att segla vidare: Onsdag kväll
Beräknad ankomst till nästa hamn: Gran Tarajal på Fuerteventura torsdag förmiddag
Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:
Goddag kära församling, eller gokväll!
Vi sitter nu här, ett gäng goa ungdomar och dess ledare, ombord på en båt förtöjd till Lanzarote.
Vilken dag, vilken fantastiskt härlig dag. Vad har ni gjort? Här ombord har vi seglat till tidig morgon då
vi revade de sista två seglen och körde för motor in till Arrecife där vi gjorde en smidig förtöjning.
Hela gänget var med på tilläggningen och det gick som smort.
Den här hamnen är inte som någon hamn vi tidigare legat i, även då vi vid denna segling bara legat
vid två tidigare men den är lyxig. Wow. Vi behöver inte tänka för mycket på trossarna under
nattvakterna vilket är en lyx. Pontonbryggorna rör sig nämligen med tidvattnet.
När vi hade förtöjt och allt var frid och fröjd tog sig några ungdomar iland, medan vissa stannade kvar
ombord för att sola. När vi ätit vårs utsökta BLT-mackor till lunch blev det två lektioner, religion och
sjömanskap, kul. Efter lunch någon gång kom Linda, MB-läraren, ombord. Det var väl roligt! ☺ Sedan
återigen tillbaka i solstolarna. Många brända magar idag.
Middagen var supergod och nu är det återigen dags att göra gatorna osäkra.
Sov gott käre församling, så hörs vi imorgon igen. Kram kram.

Personallogg:
Räta vinklar, bisektriser, likformighet. Kateter och hypotenusor. Atmosfären inne i fartyget är fylld av
dylika termer. Åh, vad jag önskar att jag vore elev på Marina Läroverket. Alla sitter tillsammans och
diskuterar olika matematiska problem. Eleverna diskuterar diverse bevis för Pytagoras sats. De har
begåvats med olika komplexa figurer komponerade av ett antal kvadrater och andra geometriska
figurer. Roligt! (I och för sig finns det ju inget hinder till varför inte jag inte kan be Catharina om
uppgifterna.)

Lite lättad över att det inte låg något dyrt i närheten, manövrerade Sören, med bravur, in mellan
pontonerna i den nya marinan i Arrecife. Många gånger har vi varit i denna stad, men aldrig har vi
legat så centralt och bra. Det krävdes åtta personer för att få upp luckan till den gigantiska honan där
vår landströmskabel skulle kopplas in. Slutligen fick Sara upp luckan och Viktor, eller Albin som vi
kallar honom, kunde koppla in, den av honom själv egentillverkande adaptern. Hjälpkärran stängdes
av och vi låg väl förtöjda till kaj i Marina Lanzarote i Arrecife.
Hälsningar Petra Nyberg, andre styrman.

Vy från Arrecife

Marinan har denna celebra adress.

Vår kock Victor fixar morgondagens middag

