
                

Aan Comite Kerstfeest op Zee                                                      Van M.S. Carina
                                                                                                       01/01/09

Geacht Comite,

Hierbij wil ik U allen weer vriendelijk bedanken voor Uw inzet en toewijding om onze 
kerst weer onvergetelijk te maken.

Zoals U nog wel weet vaart de Carina heen en weer van Moerdijk naar Mosjoen in 
Noorwegen. Mosjoen is een stadje dat iets onder de poolcirkel ligt, waar het zomer’s 
aangenaam toeven is, vooral met 24 uur daglicht, maar voor de winter’s kan ik toch wel 
betere plaatsen bedenken, waar de zon wat langer schijnt dan van 10 uur in de morgen tot 
3 uur in de middag. Wij zijn op 24 December uit Mosjoen vertrokken naar Moerdijk en 
hadden het niet best op de 1e Kerstdag met een Zuidwestelijke storm kracht 8/9 en zeer 
zwaar stampend schip, en het vooruitzicht dat we de kerst een beetje zouden moeten 
uitstellen.
Er was echter  een kans om het alsnog te vieren en dat was door een stukje door de 
Fjorden te varen, maar daar moest een loods voor besteld worden. Ik heb de Pilot Master 
een email gestuurd met het verzoek of ik vrijstelling van het gebruik van een loods kon 
krijgen om een stukje binnendoor te varen, zodat wij alsnog gezellig de kerst konden 
vieren en wij niet achter het varkentje aan hoefden te hollen, dat al lekker in de oven lag 
te bruinbakken.
Binnen 15 minuten had ik antwoord en o.k . van de Pilot Master, en werd er direct koers 
verlegd naar de wal, waarop het schip al wat rustiger lag en eenmaal binnen lagen we als 
een duifje. Wij hebben toen onder het genot van een drankje en snackjes naar de 
kerstboodschap geluisterd en daarna lootjes getrokken voor de kadootje in de kerstdoos, 
die ook dit jaar weer heel origineel en bruikbaar waren.  Ook de agenda was als altijd 
weer een groot success.  
De kerstmaaltijd waarbij het speenvarkentje de hoofdrol speelde , was ook een succes , 
hij bleef tenminste rustig liggen met zijn rode appeltje en grijnje op zijn bekje.

Nogmaals wil ik U  allen namens de gehele bemanning van de Carina hartelijk bedanken,
dat U onze kerst , ondanks dat het voor sommige van ons heel ver van huis was, toch een 
huiselijk tintje heeft gegeven..

Met vriendelijke groet,

J.J.Delij
Kapitein M.S.Carina


