For fulde sejl i Norsminde havn
lørdag den 6. juni kl. 12-17
For 3. år i træk er sejlene hejst til en forrrygende dag i Norsminde. I år er temaet
Norsminde som fiskersamfund. Fiskeriet har haft meget stor betydning for Norsminde og
omegn i mange år. Det vil man få gode eksempler på. Der bliver fortællinger, billeder,
opvisninger og en skøn duft af fisk, tjære og havneliv.
kl. 12.00 Kanonen skydes af og sejlskibet Anna ankommer til Norsminde Havn.
kl. 12.15 ''Årets Sild'' kåres i havneteltet og Lions Club uddeler overskud til NFFS.
Deltag i konkurrencen ved kontakt til Norsminde Kro. Flot præmie kan vindes.
kl. 12.30 Åbent hus på ''Anna'' – fortællinger og rundvisning på den gamle kvase
''Anna'', der i sin tid lå og opkøbte ål på egnen. Når Anna stævnede ind, kom de lokale
fiskere sejlende til i deres joller med hyttefade på slæb.
Kl. 13.00 Snup en gratis sejltur. Sejlbådene, jollerne, optimist-jollerne og kajakkerne
stikker til søs og medbringer alle sammen gæster helt gratis.
kl. 13.00 Børneaktiviteterne åbner. Vind diplom som ''bedste krabbefisker'', vær'
med til at skære fisk op, stege brød over bål og sætte fiskeperler på snor.
kl. 14.00 Historisk rundtur fra kirkeruinen gennem krohave, skænkestue, havn,
købmandsgården samt skanserne fra englandskrigene. Start v/broen.
kl. 15.00 Vandring i noret med brændevinssmagning og kulturhistorie. Start v/broen.
kl. 16.00 Opvisning i havnebasinet. Oplev bl.a kajak med grønlændervending,
sejlopvisning med de unge optimistsejlere og andre sejletricks udført af de lokale
sejlklubber.
kl. 17.00 Tak for i dag – udstillingerne og faste aktiviteter lukker.
Hele dagen fra kl. 12 – 17 er der mange oplevelser:
Markedsplads med lokale udbydere af håndlavede smykker, kryddersnapse, frugt og
grønt og andre lokale varer. På havnepladsen vil du også kunne opleve
spillemandsmusik og smage fiskehuset og kroens gode fiskespecialiteter.
Historiske udstilling og skrivestue om livet i Norsminde og omegn. Tænker du på at
nedskrive dine erindringer ? Er det svært at overskue stoffet og komme i gang? Lad os
tale om det i "Addas skrivestue."Forfatteren Adda Lykkeboe vil nedskrive din lokale
historie som vil indgå i en kommende lokal historiebog.
Udstilling art lokal v. billedkunstnerne Anni Lyng Albrechtsen og Mogens Christiansen i
Yachtklubben. Mogens C. tegner og fortæller. Kig ind og få et hurtigt blyantsportræt
med hjem fra dagen.
Kajak-konkurrence og prøvture – hop i en kajak i fjorden og prøv om du kan ro selv
– der venter en præmie til den hurtigste. Billedkunstner og forfatter Ole Grøn fortæller i
klubhuset om bogen ''Et herreliv i kajakperspektiv''.

Aktiviteterne er gratis. Mad, drikkevarer og ting fra boder og udstillinger kan købes.
Arrangører: Fonden NFFS, Norsminde Bylaug samt lokale foreninger og erhverv.

