Logg frå n Alva
Datum: 24 september
Elevloggare: Henrik
Personalloggare: David
Position:
Segelsättning:
Fart:
Kurs:
Beräknad ankomst till nästa hamn: 1 oktober
Planerat datum för att segla vidare: 25/9 kl.10.30
Väder:

Elevlogg:
Hej Hej loggen!
Idag så har vi träffat en vänskola här i Cherbourg. Redan kl. 8 på morgonen fick några grupper
möjligheten att gå den korta promenaden till skolan för att få hjälp med djupintervjuer och få svar på
sina enkäter. Senare under dagen så fick vi här på Älva besök av några elever från vänskolan, där vi
visade eleverna runt båten och bjöd dem på bullarna som bakades föregående kväll. Under
eftermiddagen så blev klassen bjudna till en fika på skolan bestående av någon form av kaka och
dricka. Just nu sitter många här i klassen och jobbar med seglingsprojektet och förbereder sig inför
morgondagen då vi ska sätta kurs mot Biscaya! Ha det gött!! // Henrik

Personallogg:
God kväll!
Idag har det varit en fin dag i Cherbourg då solen lyst och värmt. I solläge i lä avnjöts kaffet i
kortärmat. Besöken på vår vänskola Victor Grignard har varit framgångsrika. Våra flitiga elever har
fått alla sina enkäter besvarade och även fått till önskat antal intervjuer med franska elever och
lärare. Avfärd planeras imorgon förmiddag vilket bidragit till att fraktande av stora mängder godis
ner till hytterna har skymtats. Vidare har även bunkring av annan föda skett, såklart. Färden till Vigo
väntas ta cirka sex dygn. Detta bidrog med stor sannolikhet till att många valde att passa på att äta
middagen ute. Middagen för lärarna var utsökt medan elevernas middagsupplevelser var blandade.
Vissa mycket nöjda med skaldjursbeställningar medan andra blev besvikna över, enligt elever,
mycket märkligt tillagade hamburgare.
Nu blir det att ansluta sig till den skara av människor som tittar på filmen The greatest showman.

Varma kvällssjökramar David

