Logg från Älva
Datum:

16/4

Elevloggare: Lisa & Viktor L
Personalloggare: Emma Wigur
Position: Ponta Delgada, San Miguel
Segelsättning: Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/4
Planerat datum för att segla vidare: 17/4
Väder: Växlande monlighet, enstaka regnskurar.

Elevlogg:
Tjolahopp!
Denna dag inleddes med rutinmässig städning och en något enklare frukost på grund av lite haveri i
byssan under fredagskvällen :( Därefter höll vaktlag C en innehållsrik presentation av Azorerna. Fram
till lunch hade vi egen tid som utnyttjades med fotbollsspelande, chillande i staden, godisbunkring
och stekande i solen. På eftermiddagen var det dags för vår andra exkursion. Under bussresan fick vi
se Azorernas otroligt vackra natur och Lasse (numera bussguide) lärde oss om allt från Azorernas
geologi till myter om kossors öron. Vid en klippig strand stannade vi och ”jobbade hårt”/badade och
lekte tills regnet tvingade oss avsluta vårt badande… ää, högst seriösa forskning. Nu väntar mysig
middag iland, på grund av trasslet med byssan, och ikväll ska vi föreviga vårt besök här med en
sedvanlig målning på kajen.
Tjolahej,
Lisa & Viktor L

Personallogg:
Tjingeling!
Mitt namn är Emma, jag går YH på Marina Läroverket och betar av lite praktik här på Älva. Idag har
jag och praktikant Nr. 2 även fått praktisera lite på MB (ja alltså, vi fick lov att följa med på deras
exkursion). Äventyret ägde rum vid märkligt formade, svartklädda klippor och där letade eleverna
frenetiskt efter liv att utforska. Det verkade gå bra och alla var nöjda när vi åkte tillbaka till Älva. Vi
har självklart fått göra lite praktikantsysslor idag. På förmiddagen irrade vi omkring med slipmaskiner

kors och tvärs för att piffa upp den gamla blåvita damen.
Kvällen är lugn. Många har gått iland för att njuta av den sista kvällen här på ön. Imorgon ska vi ut på
havet igen, det blir skoj.
Tjing!
Emma Wigur

