Spændende foredrag om at gøre drømme til virkelighed

Kast fortøjningerne og tag med til Middelhavet
Læn dig tilbage og tag med ned til
sydens sol og varme.
Sådan lyder opfordringen fra
forfatter Malene Wilken, der med
sit populære foredrag tager publikum med på en rejse, der byder på
smukke bugter, store naturoplevelser og masser af tid til at være
sammen som familie.
I foråret 2009 tog Malene Wilken
på en to års langturssejlads med
mand og børn (Marie på 2 år og
Sebastian på 5 år).
Om bord på det gode skib Æfnityr
ventede en eventyrlig rejse, hvor
familien sejlede fra København til
Middelhavet via Atlanterhavet, og
retur gennem Europas floder og
kanaler.
Familien vendte hjem i 2011,
og siden har Malene Wilken
skrevet to anmelderroste bøger

om familiens oplevelser samt
holdt en række foredrag, der med
udgangspunkt i familiens sejladser handler om at gøre drømme til
virklighed.
I foredraget fortæller Malene
Wilken bl.a. om, hvordan man
forbereder sig på at kaste sig ud i
det ukendte, hvordan det er at bo
en hel familie på en kun 30 fods
sejlbåd, om fantastiske og smukke
oplevelser og store afsavn, og om
pludselig at have uanede mængder af tid til at være sammen som
familie.
Under foredraget læser Malene
Wilken uddrag fra sine to bøger
om familiens oplevelser.
Foredraget tager 1½ time, det er
spækket med flotte billeder og
henvender sig til alle, der har lyst
til at høre om, hvordan man gør
drømme til virkelighed – landkrabber såvel som sejlere.

Yderligere information og booking hos Malene Wilken:
malene@aefnityr.dk 23 48 65 58
•

Læs mere om familens rejse på www.aefnityr.dk

»Malene Wilken leverede et underholdende, medrivende og hyggeligt
lysbilledforedrag på Holbæk Bibliotek. De omkring hundrede publikummer var med om bord hele
vejen, var med til at tilrettelægge
og planlægge turen, oplevede genvordighederne med havet i Biscayen, holdt jul i Portugal, så delfiner
og andre havdyr rundt om det gode
skib Æfnityr og nød de smukke
middelhavslande og -byer fra søsiden. Og som vi kunne forstå, var
det et to år langt eventyr med små
børn, der trods besværlighederne
og afsavnene har rystet den lille
familie tættere sammen. Et meget
engageret og inspirerende foredrag,
som varmt kan anbefales«.
Jan Holmberg, bibliotekar
og arrangementsarrangør

»Bogen Skibet er ladet med eventyr
lever virkelig op til sin titel. Rejsen
er et stort eventyr for både børn
og voksne. Jeg kan virkelig anbefale bogen til dem, der tænker på
at prøve et sådan eventyr. Især til
dem, der er i tvivl, om de kan rejse
med deres børn, og hvad det evt.
vil indebære«.
Sanne Jensen, socialpædagog
og friluftsvejleder

