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Elevlogg:
Tjena mittbena, här kommer hälsningar från ett blåsigt England!
Morgonen började med sovmorgon, som endast kunde göras bättre med brunch gjort av underbara
vaktlaget Duracellkaninerna. Sedan var vi lediga, precis som många andra spenderade jag min dag i
Porthsmouth. Många satsade på Primark och sedan på en större outlett som låg närmare hamnen.
Resultaten för vårt Fartygsbefälsprov har blivit officiella under dagen och Petter tog hem guldet med
99% rätt! Resterande klarade sig över förväntan och de har sagt att vi är gruppen som satt ribban för
nästkommande tentanter.
Under natten hade vi alla fått handgjorda inbjudningar till en festmiddag utan dess like. Därför var
det senare på kvällen dags för uppklädning, Micke A valde toga, andra valde klänning eller dagen till
ära – jeans. Nu efter en fantastisk tre rättersmiddag med pausunderhållning, smällningar och sång är
det dags för vakter eller sänggång. För imorgon ska vi upp tidigt för äventyr ut på Londons gator,
något vi kan tacka Mathilda och Frazze för!

Från färjan

Personallogg:
Hej alla där hemma!
Dagen började väldigt lugnt med sovmorgon för alla, då gårdagen mest handlade om skrivningen i
fartygsbefäl. Efter morgonstädningen så serverades en fantastisk Brunch från Byssalaget med både
smothie, bacon, äggröra och mycket annat. Efter Brunchen så hade eleverna ledigt fram tills tre rätters
middagen. Temat för kvällen var olika partyplatser så som Böda, Miami, Ibiza etc. Klädseln för denna
tillställning var finklädd och jag måste tacka 99 pence store för min klädsel. Det serverades snittar till
förrätt och hemma gjorda hamburgare till huvudrätt och till efterrätt så serverades det egengjord glass
med havreflarn och maräng. Väldigt gott!
Ha det så bra.
//Mikael

