Logg frå n Alva
Datum: 2/5‐2019
Elevloggare: Anna och Christoffer S (Och Vilmer och Anton(ie) som alltid ställer upp)
Personalloggare: Johan C
Position: I hamn i Brügge
Segelsättning: ‐
Fart: ‐
Kurs: ‐
Beräknad ankomst till nästa hamn: I slutdestination
Väder: Växlande mellan regn och sol

Elevlogg:
Hej igen, alla där hemma!
Första morgonen i Brügge började lite extra tidigt då vi skulle ta en buss till Bryssel vid 8‐tiden för att
hälsa på Europaparlamentet och EU‐kommissionen. Bussfärden gick som smort då alla somnade
innan första rödljuset, vilket var skönt då det blev tyst och fridfullt medan vi (Vilmer och Antonie, och
nej det ska inte stå Anton för han sov som en stock) kunde se ut på det fina belgiska landskapet.
Väl framme på EU‐kommissionen i Bryssel möttes vi av en hög säkerhet och ett mycket varmt
välkomnande, även fast vi kom 30 minuter sent. Där fick vi träffa Cecilia Malmströms rådgivare som
berättade lite om hur allt fungerade där han jobbade. Sedan fick vi leka lite med de roliga
mikrofonerna och kamerorna, som om vi var riktiga kommissionärer.
Med en uppgift från Ylva och goda tonfiskmackor, gav vi oss ut för att uppleva den mycket fina
staden Bryssel. Det blev en spridd skara där målet med dagen var att äta den finaste våfflan. Det blev
många olika våfflor av olika form och smak. Men den bästa var enligt oss den bredvid Manneken Pis
statyn i regnet.
Sedan var det dags att gå till Europaparlamentet där vi fick träffa en mycket trevlig och öppen
parlamentariker. Om man hade lyssnat på Ylvas ledarskapslektioner så hade man nog fattat att han
var mycket karismatisk i sitt ledarskap (och ja, nu lovar jag att vi kommer få en uppgift gällande hans
ledarskap. (Give us a break Ylva).
Bussresan hem gick lika bra som den dit, och ängeln Catarina fyllde oss med glädje genom att bjuda
på en underbart god Lasagne. Nu ska vi snart gå och lägga oss så vi sparar krafter till morgondagens
nationella prov. Önska oss lycka till.
Ha det fint nu där hemma, snart ses vi igen. Hälsningar Vilmer, Anton (ie), Anna och Christoffer Styffe


Personallogg:
Hej!
Bakom tangentbordet denna dag är Johan, jungman/praktikant. Av eleverna har vi dessvärre inte sett
mycket av idag då de varit på utflykt till Bryssel och Europaparlamentet hela dagen. Vi i besättningen
har mestadels arbetat med underhåll av Älva då eleverna varit borta. Det har också inventerats och
klättrats i riggen.
Vädret har skiftat från mulet till regn för att mot eftermiddagen och kvällen spricka upp och bli soligt.
Några av oss gjorde det mesta av den fina kvällen och tog en promenad in mot stadskärnan här i
Brügge som är otroligt vacker och välbevarad. Det blev självklart musslor och belgiska våfflor på stan
också. Gott!

/Johan

