FANØ-DRAGTER – Tur til Nordby og Sønderho, Fanø
Lørdag den 23. september 2017
Arrangør: Dragtudvalget i Region Syd

Mødested: Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling
Hovedgaden 28, Nordby (10 min. gang fra færgen)

Mødetid:

Kl. 11.00

Pris:

Kr. 50,00 (dækker entre til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling samt bus tur/retur til Sønderho)

I Dragtsamlingen vil en guide fortælle om dragterne. Vi får også mulighed for at stille spørgsmål og få en snak
om dragterne, evt. samtidig med at vi spiser vores madpakker i museets lille café eller på verandaen, hvis
vejret tillader det.
Kl. 13.25 skal vi med bussen til Sønderho, en tur på 25 min. gennem Fanøs fine natur.
I Sønderho skal vi besøge Lorenzens Butik, der drives af Fonden Gamle Sønderho, hvor en frivillig vil fortælle
os om de udstillede Sønderho dragter.
Der er i butikken mulighed for at købe Fanøtørklæder samt diverse bøger, musik mm relateret til Sønderhos
historie og kultur.
I Sønderho kan vi derefter gå rundt på egen hånd, evt. se Fanø Flisemuseum, en flisesamling ejet af Fonden
Gamle Sønderho, og som er ophængt i Café Nanas Stue, hvor der er fri adgang. Eller vi kan gå en tur i den
smukke landsby og f.eks. købe en kop kaffe eller en is.
Kl. 16.55 går bussen tilbage til Nordby og færgen.

Tilmelding senest den 18. september 2017 til en af nedenstående:
Lene Mikkelsen
Ketty Weile
Nina Rosenkjær

tlf. 75 11 79 67
tlf. 28 74 69 96
tlf. 20 48 38 82

eller e-mail: ketty.weile@c.dk
eller e-mail: ninarosen@mail.dk

FÆRGEFORBINDELSE
Esbjerg, afgang: kl. 10.30
Nordby, Fanø, afgang: 17.30

Ankomst Nordby, Fanø: kl. 10.42
Ankomst Esbjerg: 17.42

BYBUS Esbjerg Banegård / Fanø Færgen:
Afgang Esbjerg Banegård: kl. 10.11
Afgang Fanø Færgen: kl. 17.52

Ankomst Fanø Færgen: kl. 10.18 (Linje 12)
Ankomst Esbjerg Banegård: kl. 17.58 (Linje 13)

Det bliver helt sikkert en spændende dag, og vi glæder os til at se rigtig mange interesserede.
Venlig hilsen
Dragtudvalget i Region Syd

