Kære formand

Har du lyst til at give dine medlemmer unikke oplevelser på Endelave?
Vi vil gerne invitere dig på en gratis præsentationstur til Endelave:

Torsdag, den 18. september 2014, kl. 8.00 – 17.15
Vi mødes kl. 8.00 i Snaptun ved Endelave Færgen, så vi er klar til afgang kl. 8.20. På sejlturen
serveres der kaffe og rundstykker, og den friske havluft kan nydes.

På øen besøger vi Tanggården, hvor Bjarne Ottesen vil præsentere et enestående udvalg af
tang og tangprodukter - der er smagsprøver. Herefter følger en introduktion til tangsafarier og
”Højskole á la Endelave”, der tilbyder spændende kurser og aktiviteter om livsstil, natur, spis
af og i naturen samt miljø og bæredygtighed. Tanggården kan lave arrangementer helt efter
gæsternes ønsker.

Turen går tilbage til Endelave by, hvor Købmandsgården, Endelave Flet og Birkunst samt
Endelave Museum besøges. I Købmandsgården fortæller Per Hensen om sin passion for
plader og afspillere, hvoraf 37 flotte grammofonafspillere er udstillet. Hos Endelave Flet viser
Lene Iversen det unikke håndværk til Poul Kjærholms stole, hos Birkunst fremstiller Birgit
Andersen glaskunst, og på Endelave Museum kan indbo og genstande fra øen ses sammen
med særudstillingerne om Agdas forlis og Endelave i krigsårene.
Brian Andersen på Endelave Kro & Gæstgiveri byder derefter på en lækker frokost, og senere
inviterer Tove Yde på en rundtur i Lægeurtehaven, hvor lægeurteplanternes historie fra oldtidens urtegård til middelalderens medicinhave kan ses. Tove fortæller om de mange tilbud,
der her kan arrangeres for grupper.
Mejerigården Café/Café M og Røghuscaféen byder på kaffe og kage. På Mejerigården Café/
Café M gives introduktion til naturture og byvandringer, og Margith Holm fortæller om stedet og
dets tilbud. Røghuscaféens tilbud til grupper præsenteres af Helle Sørensen og Jess Russell,
og Endelave Fiske- og Røghus samt gårdbutik kan besøges.
Kl. 16.15 stævner Endelave Færgen ud fra Endelave – øen i Kattegat og efter en oplevelsesrig
dag, håber vi, at du i samarbejde med os har lyst til at arrangere en tur i 2015 for din forenings
medlemmer.
Tilmelding efter først til mølle-princippet til bl@danske-smaaoer.dk eller 40 11 53 62 senest
den 11. september 2014.
De bedste hilsener
Turistvirksomhederne på Endelave
Endelave Færgen
Ø-turismeambassadør Britta Leth
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