Logg från Älva
Datum: 20/4-18
Elevloggare: Alexander Schönberg. Lukas Sohlman
Personalloggare: Anna Krögerström
Position: St Helier, Jersey
Planerat datum för att segla vidare: 23/4-18
Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth 24/4-18
Väder: 20 Grader och sol

Elevlogg:
Hej loggen,
Dagen började som vanlig med frukost klockan 7:30. Efter frukosten förberedde vi oss för att
lägga till i St. Helier (Jersey) efter att ha legat för ankare under natten. När vi hade lagt till i
hamnen påbörjades den vanliga grovstädningen som vi alltid gör när vi anländer till en ny
hamn. (kanske inte de roligaste eller?) Efter städningen bjöds vi på en god lunch tillagad av
vår professionella kock Osmar med hjälp av Byssanlaget.
Sedan begav vi oss in till land med den lilla rib-båten som vi har här på Älva. För att lära
känna den nya staden, genom en tipspromenad som leddes av en av våra ledarskapselever
Paulina. Efter att vi hade lärt känna staden lite så fick alla grupper tid till att arbeta med
seglingsprojektet. Sedan tog vi rib-båten tillbaka till Älva.
Anledningen till att vi måste ta den lilla rib-båten för att komma i land beror på att Jersey har
mycket tidvatten, faktiskt en skillnad på 10 m, och en sådan lång landgång har vi inte.
När vi kom tillbaka till Älva serverades vi en god middag, panerad fisk med klyftpotatis.
Vi fick även trevligt besök under kvällen då våra lärare Mona och Zainab anlände. De
ersätter Anna och Ylva som reser hem på måndag, och skall vara ombord under resten av
FE16s resa.
Vi önskar nu alla en trevlig kväll!!
Va

Personallogg:
Resans varmaste kväll och musiken har tystnat. Vi har haft dans på däckshustaket. Klassen
har buggat loss till dansbandsmusik ur små högtalare. Det var jätteroligt både att dansa och
att se alla som trotsade ”jag kan inte dansa-självbilden” till att verkligen ha kul tillsammans.
Klassen hade förberett en riktigt fin välkomsthälsning till Mona och Zainab. De ska ta över
stafettpinnen från Ylva och mig. Så nu under helgen har vi fyra lärare ombord och tio i
besättningen, det blir hela 44 personer som ska mättas och ha sovplats. Under helgen
kommer vi att varva arbete med projektet, redovisningar och studiebesök.
Det här var min sista logg denna resa. Veckorna tillsammans med FE16 här på Älva har varit
innehållsrika, roliga och, ja, riktigt bra – Tack ska ni ha!
Fair winds på resten av seglingen,
Anna

