Oceans of Hope 57’ fods sejlbåd kommer til Sønderborg
Søndag 23/7 ca. kl 16.00
Fra juni 2014 til november 2015 gennemførte sejlbåden Oceans of Hope en jordomsejling med en besætning
bestående af mennesker med sygdommen multipel sklerose (MS). Idémand til projektet Oceans of Hope og stifter
af Sailing Sclerosis Fonden er læge og sømand Mikkel Anthonisen (f. 1967). Idéen til en jordomsejling kom
spontant i mødet med en mand, som på grund af sklerose havde opgivet sin drøm om at sejle jorden rundt i sin
selvbyggede båd. “Når vi møder fortvivlelsen må vi skabe muligheder og håb. Oceans of Hope handler om, at vi i
fællesskab skal finde vores ressourcer og leve vores liv, mens vi har det. Og hvis vi står sammen om det, kan vi
udrette store ting – også selvom vi er blevet ramt hårdt af livet. Tak til de mange mennesker verden over, som har
taget del i vores rejse. Uden jer var vi aldrig kommet fra land”.
– Mikkel Anthonisen
“Oceans of Hope er et spændende og utraditionelt projekt, der har skabt rammerne for, at deltagerne kan
involvere sig i en række processer, der fremmer de centrale aspekter ved empowerment: at træne og udfordre
forhold, der i det daglige begrænser oplevelsen af at være i kontrol, og udvikle centrale, menneskelige
kompetencer i et meningsfuldt fællesskab. Oceans of Hope repræsenterer en rejse væk fra isolation, skam,
hjælpeløshed og begrænsninger – mod stolthed, værdighed og eksistentiel mening i forbundethed med andre.
Noget, som med stor sandsynlighed kan generaliseres til andre end blot MS-patienter.
Se interviewet fra Go’ morgen Dammark her https://youtu.be/UevGm7WtQqI
Kom ned i lystbådehavnen bro C 65 og mød besætningen heraf flere scleroseramte, som har været med på det
sidste togt. Sønderborg Yacht-Club sørger for at tænde op i grillen og stille øl og vand koldt. Kom ned og se
båden og hør om det næste togt

