Logg från Älva
Datum: 2015-09-18
Elevloggare: Lucas och Isak
Personalloggare: Lena
Position: Oudeschild på Texel
Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag kväll, Brügge
Planerat datum för att segla vidare: Nu ikväll
Väder: Blåsigt och halvklart

Elevlogg:
Tjenixen alla sjögurkor. Idag har vi haft en underbar dag i regnet och blåsten. Vi har haft en bunt av
intressanta lektioner… Vi började med engelska presentationer och VHF övning . Under VHF övningen
testade vi radiokommunikation under nödläge och andra intressanta scenarion. Engelskan
redovisningar handlade om mjukbottnar och på de. Sedan hade vi en fantastisk koreansk soppa till
lunch som uppskattades av de flesta. Sedan fortsatte lektionerna med sjömanskap där vi fick lära oss
knopar, kvajla,bräcka och lite sjömans-vidskepelse. Efter sista lektionen hade vi fritid fram tills ca
18.15 när larmet gick, frukta icke det var övning och inte skarpt läge. Nu är klockan snart 7 och 2
vaktlag ska samlas för att hjälpa till med avfärd mot Brügge där vi förhoppningsvis kommer ha
massor med skoj och kan använda mastercard eller visa (matbutiken tar bara maestro i Texel).

Solnedgång över Texel, vi har kastat loss och styr söderut.

Personallogg:
Hej alla ni därhemma! Lena Swanberg heter jag och är sedan igår seglande lärare på Älva. Holland,
som är ett nytt land för mig är platt, blåsigt och har otroligt mycket får som går och betar på alla
tänkbara och otänkbara ställen. Idag har varit en lugn dag för mig då eleverna har haft praktiska VHFövningar och redovisningar på engelska i marinbiologi. Roligt och intressant för mig att lyssna på
även om mina kunskaper i ämnet inte är de bästa. Imorgon börjar min historieundervisning ombord
och då blir det modern historia. Kolonialism, världskrig och Kalla kriget. Om en stund lämnar vi Texel
och seglar mot Belgien och staden Brügge. Där ska vi med buss ta oss till det tidigare
koncentrationslägret Breendonk. Ser fram emot detta!
Hälsningar Lena

