	
  

	
  

FELSTED KOG HAVN
Nissum	
  Fjord	
  Dagen	
  
Den	
  28.	
  august	
  2016	
  afholdes	
  den	
  årlige	
  Nissum	
  Fjord	
  dag.	
  
På	
  Felsted	
  Kog	
  Havn	
  vil	
  der	
  på	
  dagen	
  kunne	
  ses	
  og	
  opleves	
  forskellige	
  arrangementer.	
  
	
  

Alle er velkommen. Vær med til en hyggelig havnedag
Vi begynder kl. 10 og forventer at slutte kl. ca.16	
  

Forfriskninger
Det vil være muligt at købe kaffe, øl og vand.
Der kan også opleves, købes smagsprøver på fisk fra lokalområdet.

Noget for raske piger og drenge der vil udfordres!
KL. ca. 13 går det løs med vandpistolerne - pist pist pist..
Vi skal have kåret årets og havnens bedste vandpistolskytte. Så mød op og vær
med i denne særdeles krævende disciplin. Det er ikke bare for sjov…..
Vis hvad du kan som pistolskytte. Det er nu, det gælder, hvis du vil kåres som
årets og havnens mesterskytte.

Rørhøst i gamle dage
Klokken 11.30 og 14.30 vil Niels Christensen, tidligere rørhøst entreprenør, vise
billeder og avisudklip og fortælle om rørhøst i gamle dage. Kom og lyt med på
en spændende beretning om, hvordan dette var en stor aktivitet her i fjorden for
snart længe siden….

Kunst og kultur skal der til
Derfor kommer Karen Havskov Jensen og Klavs Weiss fra foreningen ET4U
Vestjylland for at fortælle om kunstprojektet ”Meetings” der folder sig ud i hele
Vestjylland med fokus på og omkring Nissum Fjord. ET4U har stået bag
bannerudstillingerne bl.a. i Sdr. Nissum.

	
  

	
  

FELSTED KOG HAVN
Is, pomfritter, pølser og popkorn. Ja, det hele
Her kommer ”Is For Sjov” fra Stadil og præsentere os for deres sjove rullende
køkken med søde og lækre sager.	
  	
  

Salg og vedligeholdelse af plæneklippere,
motorsave, bådmotorer med mere
VOLSAGER MINITEKNIK STABY, der med god service satser meget på nær
området, har lovet at komme og præsentere og fortælle om, hvad de kan med
hensyn til salg, vedligehold og reparation af havetraktorer, plæneklippere,
motorsave, hækklippere, bådmotorer og meget andet.

Vi glæder os til at se jer den 28. august – vel mødt!
På vegne af bestyrelsen
FELSTED KOG HAVN

