Maj – Juni 2014

Vi havde haft lidt afslapning. Derefter skulle vi hejse sejlene. Da vi havde hejst sejlene, spiste vi
lidt. Nogle gik i gang med aftensmaden. Nogle spillede poker og andre slappede af.
Vi havde kurs mod Ærøskøbing, og Andrea prøvede at styre skibet.
Efter aftensmaden skulle vores hold gøre forskellige opgaver. Det ene hold skulle rydde op på
banjen, et andet skulle ordne wc’erne, det tredje skulle vaske op i kabyssen og det fjerde skulle
gøre dækket rent. Derefter fik vi landlov.
Om nattevagten, som foregik 2 og 2 to timer ad gangen: Det er skide kedeligt at være nattevagt,
men en god mulighed for at spille kort. Det er super uinteressant at være nattevagt! Kabalerne
vil ikke som os. Det er mega koldt at være ude og gå runden på skibet.

Dag 2: Vejen til Sønderborg
Vi blev vækket kl. 7.00 af de sidste
nattevagter. Vi skulle være klar til at spise
kl. 7.30. Efter morgenmad fik vi nogle
forskellige opgaver, vores hold fik
opgaven som kokke, hvor vi skulle lave
mad. Vi lavede frugt til kl. 10.00, mens de
andre gjorde andre opgaver. Vi skulle også
lave lagkager, da Rasmus – en af
matroserne – fyldte 22 år. Efter at vi
havde lavet lagkager, skulle vi lave
frokost. Men da var vi kommet ud på
åbent hav, hvor der var høje bølger.
Mange blev søsyge og dårlige. Derfor
stoppede meget af arbejdet, undtagen
vores køkkenarbejde. Vi måtte skridsikre
alt i køkkenet, for at det ikke røg ned. Så
var der frokost, hvor vi fik alt muligt. Efter
maden vaskede vi op, og så kom der
nogen og afløste os. Efter det fik vi lov til
at kravle ud i nettet foran i skibet. Vi var i
havnen i Sønderborg kl. 17.30. Vi spiste
aftensmad klokken 18.00, hvor vi fik
hamburgerryg med kartofler og salat. Så
gjorde vi rent på skibet. Efter det fik vi
landgangstilladelse. Stort set alle pigerne gik i bad. Efter det gik mange op i byen og købte slik. Vi
skulle være hjemme klokken 21.00, fordi vi skulle skrive dagbog og regne matematikopgaver.
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Dag 3: Vejen til Faaborg
Vi kastede trosserne klokken 10.30. Vi oplevede dejligt solskin. Vi skulle sejle til Faaborg fra
Sønderborg. Vejret er meget dårligt, det står ned i stænger. Vores lærer tacklede det dårlige vejr
fint. Vi får tiden til at gå med at spille poker, arbejde, spise slik og hygge os.
Tiden går også med at kravle ud i nettet foran på skibet, men mest med at snakke. Om natten
ombord på skibet sker der ikke rigtig noget, heller ikke når man er på nattepost i de 2 timer. I de
2 timer skal man holde øje med, om der kommer fremmede ombord, eller der er ild et sted på
skibet.
Hvis der kommer nogen ombord, skal vi vække ansvarshavende.
De næstsidste to nattevagter skal lave dej til brød, og de sidste vagter skal lave brødet og sætte
cornflakes, te, kaffe, saft og meget mere frem, så vi kan spise, når vi står op.
Det har regnet hele formiddagen, men så kom solen frem. Der var ikke så mange bølger, og
vejret var super godt. Bortset fra at det regnede om morgenen.

Dag 4: Vejen til Marstal
Vi er lige stået op, og det regner en lille
smule. Vi har lige spist morgenmad.
Mmmmm. Efter at have spist, fik hvert
hold en opgave, fx at vaske gulvet på
dækket. Så sejlede vi ud af havnen. Da vi
kom ud på havet, begyndte det at regne,
bagefter var vi alle gennemblødte.
Så fik vi frokost som hold 1 lavede. Så
regnede det igen. Og nu er vi på vej mod
Marstal.
Da vi kom til Marstal gik vi en tur. Vi var
nede at se, hvor skibene bliver lavet, så tog
vi et skibsfoto. Det var fedt at skulle tilbage
og have aftensmad. Bagefter gik nogle af
os op i byen og købte slik, sodavand og
chips. Vi skulle være tilbage 21.30, og det
var vi. Så skrev vi dagbog og gik i seng.
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Dag 5: Hjemrejsen
Vi sejlede fra Marstal kl. ca. 10. Under sejladsen fik vi lov til at kravle op i masten. Næsten alle,
der prøvede, kravlede helt op i den. Også Anja kravlede et godt stykke op. Vi sejlede også under
Langelandsbroen. Der var ca. 30 cm op til broen fra den midterste mast. I dag skulle vi selv smøre
vores madpakker til frokost. Vi skulle sejle til Svendborg, hvor vores forældre hentede os. Vejret
var ikke så godt, det var meget overskyet. I dag var ingen søsyge, for det blæste næsten ikke.
Når man er nattevagt, får man tiden til at gå med at lave te eller kaffe og spille kort. Der sker ikke
så meget, for der kommer ikke rigtig nogen ombord, bortset fra én nat, men da var det bare
Erlings (styrmanden) kone.
Det man skal holde øje med er, at der ikke kommer nogen uvedkommende ombord, og at der
ikke er noget, der brænder. Og hvis der skulle ske noget, skulle vi vække Rasmus. Man er rigtig
træt og tænker bare på at komme i seng og sørge for at få de andre op.
Da vi kom i land i Svendborg, stod vores forældre på land. Så sagde vi farvel til alle, og så var
turen slut.
Venlig hilsen
7. klasse

Vores projektuge handler om AFFALD. Vi er delt op i grupper til workshops og
plakat/plancheprojekter.
Workshopsne er:
Kreativ genbrug, sortering af elektronik, decoupage, skolens nye affaldssystem, CO2-aftryk, fra
vugge-til-grav-analyser.
Til plakatprojekterne har vi 11 forskellige emner, som 11 små grupper arbejder med: papir,
kompost, elektronik, farligt affald, deponi, genbrug, forbrænding, henkastet affald og affald og
miljø.
Mandag og tirsdag var vi på genbrugsstationen på Snapindvej.
Resten af ugen arbejder vi i workshops og med plakatprojektet.
Med venlig hilsen
Augusta (7. klasse) og Marianne (8. klasse)
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