Havnens dag "Vild med Vand" 25. maj 2019 på Kignæs Havn
Også i år deltager Kignæs Havn i det landsdækkende arrangement Havnes Dag ”Vild med Vand”. Vores
arrangement sidste år var særdeles vellykket med rigtig mange besøgende.
Formålet er at øge interessen for livet til søs, som for vores havn bl.a. kan betyde flere medlemmer til JSK,
nye kræfter til ”Sommerflid” og de udefra kommende delagere, samt fortsat efterspørgsel efter de
havnepladser, der bliver ledige.
Vi planlægger en række spændende aktiviteter for både voksne og børn.
Dagen starter kl. 10, men det er muligt, at de morgenfriske kan komme med fiskerne en tur på fjorden
tidligere og være med til at røgte garn (Først til mølle). Det endelige program for dagen er klar.
På dagen vil der være “Åben Båd” – og vi håber, at mange af jer bådejere er med på at invitere
interesserede ombord til en fremvisning og en snak om livet til søs. ”Sommerflid” er også med i
fremvisningen.
Der vil være mulighed for prøvesejlads i sejljoller og demosejlads i folkebåde. De Grønne Spejdere vil
demonstrere deres Megin-joller og fortælle om spejderlivet.
Havnens kajaksejlere demonstrerer deres færdigheder i havkajak og modige gæster kan få en prøvetur eventuelt i de små populære sit-on-top kajakker. Modelbådssejlerne giver opvisning og lader interesserede
prøve fjernbetjeningen.
Vi byder i Fr. sund Ungdomsskole sejlafdeling velkommen. De tilbyder stand up paddel, kano og havkajak.
Fiskerne arrangerer krabbevæddeløb og giver smagsprøver på grillet fisk. Der vil også være fiskenet, så
børn og barnlige sjæle kan prøve fiskelykken.
Mad, drikke og is, kan købes i løbet af dagen – og så arrangeres der også en vinsmagning. Kunstnere
udstiller deres værker, så kunstinteresserede også kan få en oplevelse på havnen.
NYT tiltag er et maritimt loppemarked "Boat Jumble" yderst på vestmolen, her kan du deltage med dit
overskydende maritime udstyr (og kun maritime ting). Kontakt Tom Bøgeskov-Jensen 2345 8942
(koksvik@mail.tele.dk), hvis du har spørgsmål.

Så mød op på vores havn den 25. maj og tag gerne børn eller børnebørn med. I kan medvirke i de planlagte
aktiviteter eller måske prøve nye sider af livet til søs.
Invitation og detaljeret program for dagen er udarbejdet og vil blive udsendt i lokalområdet om snarest.
Der vil også komme mere information om arrangementet i lokalaviserne.
Havnens Dag på Kignæs havn planlægges af et lille udvalg med repræsentanter fra JSK, kajaksejlere, model
bådssejlere, fiskere og mole bestyrelsen.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til arrangementet er du velkommen til at kontakte
Johs. Egede Olsen, johs3630@gmail.com eller mobil 40282706

