
	Ohøj kære matroser!  
 
Alle mand på dæk! Nu starter jeres jomfrurejse anno 2019, og bølgerne kommer til at gå 
højt. Men bare rolig, vi har en erfaren kaptajn, som nok skal klare skærene og holde os på ret 
køl hele turen!  
 
På jomfrurejsen skal vi bl.a. lære at sejle både med og imod strømmen, udforske alle de syv 
verdenshave, og ikke mindst huske at lave nye venner i hver havn. Efter turen er I rigtige ma-
troser, og dermed klar til minimum 6 år på det endelige skib.  
 
Vær ikke nervøs, hvis ikke du kan lide at få for meget af de våde varer indenbords; kaptajnen 
vil æde sin gamle hat på, at du kommer til at få vind i sejlene – også uden en promille i blodet. 
Ingen kommer til at sejle i deres egen sø – vi er jo alle i samme båd!  
 
Vi mødes på havnen, bedre kendt som Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, ved hovedindgan-
gen kl. 08.50 fredag 16. august, hvor skoleskibet er forankret. Båden sejler derfra mod de-
stinationen. Koordinaterne er som følger 
 

56°24'39.3"N 8°48'48.8"E 
 

For søsyge landkrabber også kendt som 
Stendislejren, Stendisvej 43, 7830 Vinderup 

 
Det forventes at vi lægger til land på Panum Instituttet igen torsdag 22. august omkring kl. 
17.00, hvis kysten er klar og der er vind i sejlene. 
 
Køjesækkene skal fyldes med 

 Viskestykke, karklud, sølvpapir og sorte sække 
 Stor madpakke til busturen fredag (OBS: ikke mulighed for at købe noget undervejs!!) 
 Praktisk tøj samt fodtøj der må blive beskidt  
 Lagen, sovepose/dyne, hovedpude, håndklæde 
 Toilettaske + evt. personlig medicin  
 Jeres flotteste udklædningstøj til enhver lejlighed 
 Hver 2. person skal have en bordtennisbold med  
 500-900 kr. dækker øl, cider og sodavand. Kaptajnen er glad for digitale landgangsenge 

i form af Mobile Pay, men godkender også kontanter.   
 Whatever else floats your boat – der er plads til ballast  

 
I kølvandet på en fantastisk tur, er I alle inviteret til stor fest på Panum d. 24. august. Tilmel-
dingen koster 20 kr., og information kommer på båden. 
I kan allerede nu tilmelde jer vores fælles Facebookgruppe: ”Panums modigste matroser” 
 
Særlige madforhold og allergier, som skibskokkene skal vide henvendes til Rasmus på 51 72 
30 10. Andre spørgsmål m.m. kan henvendes til Marie på 21 25 74 84. 
 
God vind fra jeres matroser. Og så ses vi ud’ på den båå’ der!  
Hilsen fra: nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11 og nr. 12 
 
For norsk oversettelse, kontakt Trygve på +45 60 22 16 44 
För svensk översättning kontakta Trygve på +45 60 22 16 44		


