OCEANS OF HOPE I GAMBØT
Torsdag den 27. juli 2017 besøgte skibet "Oceans of Hope" Gambøt på Thurø.
Historien om skibet og projektet er lang men kort fortalt har det handlet om at give scleroseramte en
mulighed for at komme ud at sejle. Det fik en lang række skleroseramte på forskellige etaper prøvet i løbet af
en treårig jordomrejse. Lige nu sejler skibet rundt til forskellige danske havne for at fortælle om projektet,
som fortsætter, måske med en udvidelse af målgruppen. Der er og har hele tiden været erfarne sejlere med
som fast mandskab.
Vi i handicapafdelingen stod klar til at tage imod Oceans of Hope, som lagde til for enden af en af broerne
lige uden for klubhuset, i silende regn. På grund af lavvande, nåede skibet at gå grund lidt for langt fra
molen. Vi måtte være kreative med hensyn til at skaffe en form for gangbro. Det lykkedes.

Vandet steg og vi kørestolsbrugere og andre interesserede fik overraskende en sejltur og fik på skift lov til at
styre den 67 fod lange båd. Kun genuaen var hejst men det var rigeligt til god fart i let vind, regnen var
stoppet og solen brød lejligheds vis frem. Fedt!
( Normalt skal man være gående eller kravlende, for at komme om bord på skibet men mandskabet var frisk
og fik os kørestolsbrugere lempet om bord med lodder og trisser.)
Bagefter var vi i handicapafdelingen i Thurø sejlklub vært for besætningen. Thurø Sejlklub og Svendborg
Handicap Idrætsforening deltes om betale mad og drikke. Grillmad og det hele. Meget hyggeligt. Tak for det.
Fredag til søndag morgen var Oceans of Hope på besøg ved Jessens mole i Svendborg.
Søndag morgen stod jeg og konen tidligt op og sagde farvel til det gode skib, som skulle videre til Samsø via
Korsør.
De havde planlagt afgang klokken halv otte i morges og det ramte de pænt! Tjek skipperens GPS og
navigationsskærm!

God vind fremover til Oceans of Hope og hele ideen bag.

