
Lasse Jarl og Malene Wilken 
fortæller levende og humoristisk 
om, hvordan de gjorde drømmen 
om at sejle på langfart til virke
lighed. 

I foredraget fortæller de bl.a. om:

• Forberedelser, løbende vedlige
hold og praktiske erfaringer fra 
hverdagen på vandet. 

• Bølger, der nogle gange blev for 
høje, vejrudsigter der svigtede, 
gribfiler, tidevandstabeller og 
ikke mindst om mødet med de 
smukke omgivelser, der blev 
en naturlig del af hverdagen, 
allerede inden båden forlod de 
hjemlige farvande. 

• Rolige sejladser på Europas 
floder og kanaler, om store 
dønninger på Atlanterhavet, og 
bølger, der brød ind over båden 
i Italien. 

• Hvordan man går i havn uden
for Danmark, og hvordan man 
lærer at navigere i farvande, 
hvor store tidevandsforskelle er 
en del af den daglige sejlads. 

Spændende foredrag om at gøre drømme til virkelighed

Kast fortøjningerne og tag med til Middelhavet
• At krydse Biscayen, kaste anker 

i Atlanterhavet, og om at få en 
almindelig hverdag til at funge
re på en 30 fods båd.

Udover de to skippere talte bådens 
faste besætning minimatroserne 
Marie og Sebastian, der var hhv. 
2 og 5 år, da fortøjningerne blev 
kastet og kursen sat sydover.

Om bord på det gode skib Æfnitýr 
sejlede de via Atlanterhavet og 
Den Engelske Kanal ned langs Eu
ropas vestkyst, drejede ind i Mid
delhavet og kom hjem ad Europas 
floder og kanaler.

Foredraget tager 2½ time og er 
spækket med flotte billeder. Det 
henvender sig til alle, der har lyst 
til at gøre drømmen om lang
turssejlads til virkelighed – eller 
høre om nogen, der har gjort det.

Malene Wilken har skrevet to 
anmelderroste bøger om familiens 
oplevelser, der kan købes i forbin
delse med foredraget.

»I de godt to timer, foredraget 
varede, fik vi indblik i, hvordan det 
er at bo på en 30 fods båd i lidt 
over to år. Lasse og Malene sup
plerede hinanden på glimrende 
vis og fortalte med stor indsigt og 
humor om det fantastiske ved at 
bytte en almindelig hverdag med 
fuldtidsjob og institutioner ud med 
et liv med masser af tid til at være 
sammen, spændende oplevelser, 
smukke omgivelser og den luksus, 
det er at vågne uden vækkeur flere 
år i træk«.
Lars Plejdrup, Herslev Strand Sejlklub

»Der udgives hele tiden mange bøg
er, hvor folk beskriver deres sejl ture. 
Visse af dem er knapt værd at læse, 
mens andre er en ud søgt nydelse, 
som giver en ud længsel, som ikke 
er til at holde ud. Malene Wilkens 
‘Skibet er ladet med eventyr’ er 
helt klart i den sidste kategori. Man 
længes efter at læse videre i bogen, 
så man kan drømme sig ud til var
mere farvande«. 
Thomas Veber, Langtursejlerne (FTLF)

Yderligere information og booking på:
kontakt@aefnityr.dk • 23 48 65 58

Læs mere om familens rejse på www.aefnityr.dk


