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SØNDAG 28. AUGUST 2022
Kl. 10.00-16.00 Langø fiskevogn
Hos fiskevognen på havnen kan man
købe friskfanget fisk og nystegte
fiskefrikadeller til populære priser.
Kl. 10.45 Officiel åbning
Åbningstale v/Stig Rømer Winther,
Managing Director for Fehmern Belt
Development.
Kl. 11.00-12.00 Havnegudstjeneste
I det store telt er der havnegudstjeneste
v/Præst Beth Marie Larsen Hagemann.
Kl. 11.00-16.00 Rødby Harmonika
Klub
Medvirker ved havnegudstjenesten og
spiller senere i teltet.
KL. 11.00-16.00 Tangladen
Tangladen på Fjordvej har åben med
salg og udstilling af kunst m.m. skabt af
lokale, dygtige og kreative mennesker
med tilknytning til Langø eller
lokalområdet.
KL. 11.00 til 20.00 Langø Havnegrill
og Café
Salg af stjerneskud, Langøburger,
grillkyllinger, pølser, is og meget andet.
Desuden sælges diverse specialkaffe,
alm. te og cacao, lækker kage samt
diverse kolde drikke.
Forudbestilling mulig på tlf. 50386278.
På glædeligt gensyn.
KL. 12.00-13.00 Gratis sildebord
I det store telt, i stemningsfulde
omgivelser, kan man sidde ved bordene
og nye det velkendte sildebord.
Til børnene er der pølse og brød.
Arrangør: Langø Bådelaug

Kl. 12.00-16.00 Hoby kartofler
I boden fra Skovlygaard i Dannemare
sælges bl.a. kartofler af egen avl.
Kl. 12.00-16.00 Møllegårdens frugt
I deres frugtbod kan man købe bl.a
pærer af egen avl, dog afhængig af
årets frugtudbytte.
Kl. 12.00-16.00 Skoleskibsforeningen
Danmark
Besøg deres udstilling og hør om
foreningen.
Kl. 12.00-16.00 Marineforeningen
Nakskov
I deres stand kan man høre om
foreningen og se deres udstilling.
Kl. 12.00-16.00 Langø Bådelaug
Klubhus
Her vil blive serveret noget godt at spise
samt kaffe og kage. Derudover øl og
vand.
Alt til rimelige priser.

Kl. 12.00-16.00 Den gamle Smedje
Fremviser og fortæller om det gode
gamle håndværk.

Kl. 12.00 til 14.00 albuen strand
camping
Kom og lav jeres eget snobrød ved
lejrbålet på Albuen Strand Camping.
Børnene er også velkommen til at
benytte hoppepuden og resten af
legepladsen. Ønsker man at blive
afkølet i swimmingpoolen, kan der
købes billetter til 30 kr. stykket.
KL. 12.00 til 14.00
Alle er også velkomne når der klippes,
males og klistres på Albuen Strand
Camping.
Er du klar til at lave monstre, rullinger,
kort, stenmaling eller noget helt andet,
så kom forbi vores kreative værksted.

Kl. 13.00-16.00 Åbent skib på NH1
I inderhavnen for enden af broen midt
på havnen holder den gamle bugserbåd
NH1 “åbent skib”.
Kl. 13.00-16.00 Lady Dora
I inderhavnen er der åbent skib på det
gamle trædampskib fra 1909 Lady Dora
Kl. 13.00-16.00 Kappel Stubmølle
Møllen er åben og hvis det er muligt vil
møllen køre. Man kan høre om møllen
og få demonstreret hvordan det virker.
Der vil også være kaffe og kage.

Kl. 13.30-15.30 Ponyridning
Lenna Beck Johansson kommer med
sin pony som børnene kan ride på.

ALBUEN HAVN
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Kl. 12.00-16.00 Albue Jazz
Traditionen tro underholder de populære
Vitamin Jazz med med dejlig jazzmusik
Ved Lodshuset.

Kl. 12.00-16.00 Børne aktivitet
Lad børnene finde sten ved stranden
så har vi stenmaling de kan pynte dem
med.
Legeaktiviteter for børn og barnlige
sjæle på “plænen” ved Lodshuset.
Kl. 12.00 Fyrtårn og Lodshus
Der er åbent i Fyrtårnet og Lodshuset.
Kl. 12.00-16.00 Salg af forplejning
Lodshusets Venner har startet grillen op
med pølser som serveres med diverse
tilbehør.
Desuden vil der være Albuevafler.
Dette kan købes til rimelige priser.
Øl, vand og vin kan ligeledes købes.

KL. 13.00-16.00 Bagagerumsmarked
på græsarealet overfor Tangladen på
Fjordvej, samt salg af kaffe og kage ved
Tangladen, leveret af Langø Havnegrill
og Café.

Kl. 12.00-16.00 Halmrøgede sild
Preben Bill Knudsen fortæller og
demonstrerer, hvordan man på en
meget enkelt måde, kan ryge sine
friske, ferske sild over en tønde med
hvedehalm.
Der vil også være smagsprøver.
Kl. 12.00-16.00 Salg af honning
Hos Anker Skov kan man købe
forskellige velsmagende lokal honning
af egen avl.

SØNDAG 28. AUGUST 2022

Kl. 12.00-16.00 Wagner og Svendsen
I klubhuset kan man hygge sig med
godt musik leveret af Wagner og
Svendsen.

Kl. 13.30 Opvisning af “sjipperne”
Jump Rope v/Sille Andersen og Ida
Jensen kommer med et hold “sjippere”,
der giver opvisning i deres kunnen.

Kl. 12.00-16.00 Ansigtsmaling
Lissi Dahl maler meget flotte
ansigtsmasker på børnene og dette er
gratis.

ALBUEN STRAND
CAMPING

VANDRETUR TIL
LOLLANDS ALBUE
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Kl.12.00-16.00 Kaffe og kage
Kaffe og the med Karens legendariske
friskbagte vafler eller kage kan
ligeledes købes.

Vandring i flot natur og udsigt til fjord
og bælt, ad sandtangen til det gamle
fiskerleje med historie tilbage fra
1400-tallets sildemarked.
Nakskov Fjorddage har flere
arrangementer ved lodshuset.
Vi mødes på P-pladsen ved
lystbådehavnen i Langø kl. 10,
hvorefter vi vandrer fra Langø på diget
til Ydø og videre ad sandtangen til
lodshuset på Albuen.
Her kan man købe noget at spise og
drikke samt høre god jazz musik.

PENDULSEJLADS
LANGØ/ALBUEN V.V.
SØNDAG 28. AUGUST 2022

Hjemturen kan foregå på 2 måder:
a) Man kan vandre retur fra Albuen til
Langø ad samme rute som udturen.
Dette vil give en tur på ca. 22 km ialt.
b) Man kan få en afslappende sejltur
tilbage til Langø med Postbåden Vesta.
Dette giver en total vandretur på
ca. 11 km.
Bådbillet skal købes ved start i
Langø, Kr. 75.

Med Postbåden Vesta sejles der I
pendulfart mellem Langø og Albuen v.v.
Første afgang fra Langø KL. 10.00
Sidste afgang fra Albuen kl. ca. 18.00
(ingen bliver efterladt på Albuen)

Turene kan skønsmæssigt tage mellem
4½ og 7 timer.
Turleder: Erik Olsen, 2341 9268

Billetter og betaling skal købes i
Langø inden ombordstigning.

Pris: Kr. 75,- t/r.
Børn under 12 år gratis.

Kl. 14.00-16.00 Barkegryden
Bylauget for Langø og omegn fremviser
barkegryden på havnen. Den er en tro
kopi af de barkegryder fiskerne brugte
i gamle dage til at præparere deres
fiskegarn. Der vil også være en udstilling
som fortæller barkegrydens historie.

Udgiver: Styregruppen for Nakskov Fjorddage
Lise Simon • Kirsten Brødholt • Karen Christoffersen • Jørgen G. Sørensen • Elin Hellesøe • Lone Frost • Lise Hansen •
Lotte Heyn • Benny Jacobsen • May-Britt Horst • Thomas Fugl • Palle Christensen • Jens Berthelsen • Per Bergstrøm.
Arrangør: Vestlollands Turistforening

