Logg frå n Belle Amie & Petsamo
Datum: 8/5 - 2018
Loggskrivare: Amanda Jansson och Erik Alfont
Fartyg: Belle Amie och Petsamo
Segelsättning: Ingen
Väder: Soligt med några få moln
Temp: 23 °C

Logg:
Skepp ohoj alla där hemma!
Dagen började med frukost kl 07.00 för alla, det var en härlig morgon som var helt vindstilla och
solig. De flesta hade sovit gott och var taggade på en ny dag i skärgården. Eftersom dagens första
skärgårdsbesök började kl 09.00 på Nämdö, kastade vi loss redan kl 08 och for iväg från Bullerö. Väl
vid Nämdö fick vi besöka en skärgårdsbondgård, driven av Stina Molander och hennes sambo Per.
Där hade de både söta lamm, kor och höns som vi fick klappa och hälsa på. Djuren betar oftast fritt
och Stina berättade för oss om hur betandet hjälper till att hålla naturen öppen, vilket bidrar till att
olika örter och gräs klarar sig bättre. Detta leder till att den biologiska mångfalden blir stor på dessa
platser, eftersom gräsen och örterna lockar till sig bla insekter och fjärilar. De driver även en liten
gårdsbutik där en kan köpa deras egen producerade kött och grönsaker. Efter besöket lastades vi alla
över till Petsamo och for vidare mot Björkö och Anders Jansson som arbetar som fiskare och
fiskodlare. Eftersom det var väldigt grunt vid bryggan dit vi skulle så åkte alla på Petsamo till Björkö.
Lunchen serverades därför ombord på Petsamo, det blev potatis och purjolökssoppa. Hos Anders fick
vi en föreläsning om livet som fiskare och fiskodlare. Han var väldigt pratsam och glad. Sedan bar det
vidare i solen mot Mörtviken där Belle Amie väntade på oss. Väl framme har några badat, några har
gått vilse och när de återfanns hade de skapat en ny religion(kallad Belle-munks) och andra tog det
lugnt. Mot kvällen spanade halva klassen på solnedgången och nu sitter vi inne och lyssnar på Queen.
Tack o hej!

Utsikten från en klippa vid Mörtviken

