Danmarks mindste færge sejler igen
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Efter måneders forberedelse er foreningen MF Færgehans klar til at sende Danmarks mindste
færge, Færgehans, ud på sin første officielle sejlads som bevaringsværdigt fartøj.

Siden Nytår har foreningen bl.a. repareret færgelejerne ved Stige/Bogø og givet Færgehans en
tiltrængt ansigtsløftning. Arbejdet er dog langt fra færdigt og det endelige mål er at Færgehans
kommer på værft, hvor den skal gennemgå en total restaurering og føres tilbage til den stand
færgen var i, da den blev leveret til Stige Færge af Lindøværftets lærlingeafdeling i 1987.

Sæsonen 2016 starter onsdag den 25. maj, hvor Danmarks hyggeligste færge ankommer kl.
16:45 i fuld galla til sin gamle plads ved færgelejet i Stige. Her deltager færgen i Stige
Borgerforenings arrangement, hvor de officielt overtager det gamle færgehus, som
færgemændene brugte, da Stige Færge sejlede. Her får medlemmerne af foreningen MF
Færgehans mulighed for at sejle en tur. Programmet byder også på bl.a. taler fra Stige
Borgerforening og foreningen MF Færgehans.

Kl. 18:00 sejler Færgehans til Stige Ø for at deltage i årets første Cruise Night som bl.a.
arrangeres af Søpavillonen. Her kan man bl.a. opleve en masse amerikanerbiler/motorcykler,
bagagerumssalg (hvor salget af standpladser udelukkende går til foreningen MF Færgehans)
og nyde Les Mann, der giver koncert.
Efter koncerten vender Færgehans tilbage til Stige og Bogø. Til begge arrangementer er der
gratis adgang og alle er meget velkomne!

Fra fredag den 27.maj til søndag den 29. maj deltager Færgehans ved Odense
Havnekulturfestival 2016. Her byder foreningen MF Færgehans på sejlads for medlemmer,
koncert med Pastor Olsen kvartetten, Mavedans ved Natashia Ninet, eventyrfortællinger for
børn og barnlige sjæle ved John Bonde, udstilling om Stige Færge m.m. Sidst, men ikke mindst,
er publikum ved havnekulturfestivalen med til at afgøre, hvilket logo foreningen skal bruge
fremover. Her er der præmier på højkant!
Resten af sæsonen 2016 (Maj - September) kan Færgehans opleves ved Cruise Nights,
Fjordens dag, medlemssejladser og meget mere.

Foreningen MF Færgehans drives udelukkende af private midler og støttes således hverken af
Odense kommune eller andre offentlige institutioner.
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Foreningen er meget afhængige af al den støtte den kan få fra sponsorer og personer eller
virksomheder, som ønsker at melde sig ind i foreningen. Det er en dyr fornøjelse at passe på
Færgehans, men det er en skøn fornøjelse!

Hvis du vil støtte hele Odenses færge kan du melde dig ind på 2 måder:
Via Netbank: Beløbet skal indbetales til Middelfart Sparekasse på Reg. nr. 0755 konto nr.
3226816290. Ved indmeldelse bedes du oplyse følgende: Navn, adresse, e-mail og telefon nr.
samt hvilket medlemsskab du ønsker. Enkeltpersoner (150 kr.), Husstand (250 kr.) Du kan også
melde dig ind ved at møde op, når der er sejladser med Færgehans. Her kan du betale kontant
eller via Mobile Pay. (Færgehans må kun sejle med medlemmer jfr. regler fra Søfartsstyrelsen).

Efter indbetalingen modtager du hurtigst muligt en bekræftelse på dit medlemskab via e-mail.

Du kan møde os på vores Facebookside: https://www.facebook.com/mffaergehans/ og på ww
w.stigeonline.dk

Foreningen MF Færgehans
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