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PROGRAM FOR FJORDDAGENE

Velkommen til Nakskov Fjorddage 2021

Lollandsfonden

HESTEHOVEDET
LØRDAG 28. AUGUST 2021 

Der skal rettes en stor 
tak til følgende, der har 
støttet økonomisk og 
gjort det muligt at afhol-
de Nakskov Fjorddage 

Velkommen til Nakskov Fjorddage 2021 med temaet:   ”Til lands og til vands”

Det er nu 22. gang vi afholder Nakskov Fjorddage og det sker lørdag den 28. August på Hestehovedet og søndag den 29. August i Langø og på Albuen.

Vi�i�styregruppen�er�meget�glade�for�at�være�på�banen�igen�efter�afl�ysningen�i�2020�og�vi�har�gjort�meget�ud�af�at�kunne�sammensætte�et�
særligt�fl�ot�program�i�år,�så�vi�atter�kan�nyde�den�store�popularitet�Nakskov�Fjorddage�har�opnået�gennem�årene,�med�et�væld�af�aktiviteter�for�
børn og voksne. 

Programmet�indeholder�mange�gode�traditioner,�men�vi�har�også�en�del�nyheder�og�der�vil�være�masser�af�aktiviteter,�udstillinger�og�boder.��
Igen�i�år,�har�elever�fra�SFO�Troldhøjen�i�Nakskov,�tegnet�mange�fi�ne�forslag�til�årets�plakat,�og�det�har,�som�altid,�været�utroligt�svært�for�
styregruppen�at�udvælge�de�2,�der�skal�præge�programmet,�men�det�er�igen�lykkedes�og�dem�der�er�valgt�er�tegnet�af:

Lilie L. Engel Erdmann og William Noel Stengaard Lauruhn - begge fra 2D
   
I�ugen�op�til�Nakskov�Fjorddage,�med�start�fra�23.�august,�vil�alle�plakatforslagene�blive�udstillet�på�Nakskov�Bibliotek.
 
På�gensyn�til�Nakskov�Fjorddage,�en�weekend�fuld�af�herlige�oplevelser�for�hele�familien

Styregruppen for Nakskov Fjorddage.

Kl. 13.00-18.00 Møllegårdens frugt
I deres bod kan man købe dejlige 
pærer�m.v.�fra�egen�avl,�dog�afhængig�
af årets frugtudbytte.

Kl. 13.00-18.00 Modelbyggeri i det 
maritime telt
Besøg�det�spændende�telt�på�plænen,�
hvor�der�bygges�på�en�model�af�Slotø�i�
målene 1 til 20.

Flere�modeller�af�gamle�træskibe,�der�
arbejdes�på�at�restaurere�eller�bygge,�
bl.a. Albue Lodsbåd fra 1915.

Flere foredrag i løbet af eftermiddagen 
om�bl.a.�Slotø.

Der søges frivillige til at deltage i 
de�spændende�projekter,�som�der�
fortælles om i teltet. 

Kl. 13.00-18.00 Leg med garn
Garn er et godt legeredskab og til at 
hjælpe�os�kommer�Anja,�indehaver�af�
Nygarn i Nakskov. Vi skal bl.a. lære 
at lave dyr i pomponer og andre sjove 
ting. Vi har garnet - så mød glad op og 
bliv inspireret.

Kl. 13.00-18.00 Kunsthåndværk
“Made�by�Susy”�fremviser�personlig�
unika strik. Det vil være muligt at købe 
garn og færdigstrik. 

Kl. 13.00-18.00 Nakskov Fjord 
Camping
Holder�“åbent�hus”.
I dagens anledning er der tilbud på 
fjordvaff�elis.

Kl. 13.00-18.00 Brændte mandler
I�Susan’s�bod�kan�man�købe�brændte�
mandler.

Kl. 13.00-18.00 Ansigtsmaling
Hos Lissi Dahl kan børnene gratis 
få malet de skønneste selvvalgte 
ansigtsmasker.

Kl.�13.00-18.00�Modelfl�y
Modelfl�yveklubben�PFV�Sydhavsøerne�
udstiller�mange�smukke�modelfl�y�og,�
hvis�vejret�tillader�det,�fl�yves�der�med�
disse fra stranden.

Kl.�13.00-18.00�Hoby�kartofl�er�fra�
Skovlygård i Dannemare
Sælger�I�deres�bod�kartofl�er�af�egen�
avl.

Kl. 13.00-18.00 Loppemarked
Hos Nakskov Fjord Camping 
Loppemarked�kan�man�fi�nde�mange�
fi�ne�ting.

Kl. 13.00-18.00 Den gamle Smedje
Fremviser og fortæller om det gode 
gamle håndværk.

Kappel-Langø 
Menighedsråd 

Kl. 12.45-13.00 Nakskov Garden
Efter en bymarch rundt i Nakskov 
kommer Nakskov Garden til 
Hestehovedet og giver opvisning.

Kl.�13.00�Offi��ciel�åbning
Kasper Roug holder årets åbningstale.

Kl. 13.00-16.30 Restaurant Fjorden
I det store telt ved Restauranten 
serveres�der�sildebuff�et�samt�andet�
godt. 

Ligeledes�kaff�e�og�kage�samt�øl�og�
vand.
Alt til rimelige priser.

Kl. 13.00-18.00 Salg af honning
Hos�Anker�Skov�kan�man�købe�
forskellige velsmagende lokal honning 
af egen avl.

Kl. 11.00-15.45 Nakskov Fjord 
Triatlon
Triatlon�for�hele�familien�400�m�svøm,�
20�km�cykling�og�4�km�løb.

Badetøj,�cykel�og�løbesko�-�er�du�klar�til�
Nakskov�Fjord�Triatlon?
Smuk�naturtriatlon�med�start�og�mål�på�
Hestehovedet i Nakskov.
Aktiviteter for hele familien og masser af 
musik og stemning. ALLE kan deltage 
uanset�alder,�køn�og�niveau.
Grib�fat�i�kæresten,�kollegaen,�veninden�
og deltag individuelt eller som stafet.

Der skabes god stemning ved start og 
målområdet med aktiviteter for hele 
familien og musik.
Svømmestarten�går�fra�badebroen.
Cykling og løb foregår på stier i området 
omkring Hestehovedet. Cykelruten 
er perfekt til din hverdagscykel eller 
mountainbike.
Individuel eller stafet (disciplinerne deles 
mellem�2-3�deltagere).�Alle�deltagere�får�
en samlet tid og medalje.

Løbet er arrangeret i samarbejde med 
Lolland Kommune
Yderligere info og tilmelding:
Https://www.sportstiming.dk/event/9307



Kl. 13.00-18.00 Åbent skib på NH1
I lystbådehavnen ved klubhuset er der 
åbent skib på den gamle bugserbåd 
NH1.

Kl. 13.00-18.00 Åbent skib på Lady 
Dora
Det gamle trædampskib fra 1909 
holder “åbent skib” i lystbådehavnen.

Kl. 13.00-18.00 Susanne Lund 
Madsen
Sælger kager, marmelade m.v. som 
hun laver af naturens spisekammer.

Kl. 13.00-18.00 Fællesudstilling: 
Foreningen Peter Freuchens venner, 
Skoleskibsforeningen Danmark og
Marineforeningen Nakskov
Har fællesudstilling i det store telt på 
plænen.

Her kan man høre om deres arbejde i 
og for foreningerne.

Kl. 13.00-18.00 Kajakudstilling
Nakskov Roklub fortæller om 
indstruktionsopbygning af en 
robåd samt udstiller kajakker i 
Lystbådehavnen.
Her kan man også, under kyndig 
vejledning, prøve en romaskine m.v.

Kl. 13.00-18.00 Nakskov Sejlklub
Udstiller kajakker og optimistjoller i 
Lystbådehavnen.

Kl. 13.15-14.00 Nykøbing F 
Postorkester
Find en stol på plænen og sæt dig ned 
og hør på den dejlige musik fremført af 
Nykøbing F postorkester.

Kl. 13.30-15.30 Pony ridning
Majbritt Juhl kommer med 2 ponyer 
som børnene kan få en ridetur på.

Kl. 14.00 Nakskov Brandmuseum - 
Sprøjtehuset
Lægger ikke forurenende skum ud som 
børn og andre barnlige sjæle kan boltre 
sig i.

Desuden fremvises og demonstreres 
de “gamle” brandbiler. 

Kl. 14.00-14.30 Gymnastikopvisning
Nakskov gymnastikforening stiller 
med et pige/drengehold som udøver 
redskabsgymnastik
med bl.a. airbag. 

Kl. 14.30-15.00 Nykøbing F 
Postorkester
Underholder på plænen med dejlig 
musik.

Kl. 15.00-16.30 Vild Mad
Guided tur med naturvejleder Klaus 
Bek Nielsen. Undervejs hører vi om 
projekt Vild Mad, hvor Naturpark 
Nakskov Fjord har hele 6 sankeruter. 
Vi følger en af ruterne, sanker urter 
og smager på naturens sunde 
spisekammer.

Mødested: Broen over til øen 
Kuddeholm på Hestehovedet.

Kl. 15.15-15.45 Nakskov Karate 
Skole 
Shin-Go-Ryo
På plænen vil Nakskov Karate Skole 
vise nogle af de teknikker de træner. 
Medlemmerne vil bl.a. demonstrere 
slag, spark og blokeringer, men også 
varierende grader af kast, holdegreb og 
låse.

Alle kan dyrke karate. Der kræves 
ingen forkundskaber eller særlig fysisk 
form.

Kl. 16.00 Trylleri forestilling
Jespers trylleforestilling for børn 
og familier er et show i højt tempo. 
30-40 hæsblæsende minutter, som 
kombinerer trylleri, klovneri, bugtaleri, 
ballondyr - samt en vaskeægte levende 
hvid kanin.

Kl. 20.30 Jagthornsblæsning
Lollands Jagthornsblæsere optræder 
på højen ved Restaurant Fjorden.

Kl. 20.45 Nakskov Sangforening 
Synger solen ned samtidig med at der 
søsættes lanterner.

Kl. 21.00 Søsætning af lanterner
Elever fra privatskolen har lavet 
lanterne som søsættes samtidig med 
at Nakskov Sangforening synger solen 
ned.

Kl. 21.30 Fyrværkeri
En dejlig dag rundes af med et 
festfyrværkeri  fra Nordlys.

                      

VANDRETUR TIL 
LOLLANDS ALBUE

Søndag 29. august 2021

Vandring�i�fl�ot�natur�og�udsigt�til�fjord�
og bælt, ad sandtangen til det gamle 
fi�skerleje�med�historie�tilbage�fra�
1400-tallets sildemarked. 
Nakskov�Fjorddage�har�fl�ere�
arrangementer ved lodshuset. 

Vi mødes på P-pladsen ved 
lystbådehavnen i  Langø kl. 10,
hvorefter vi vandrer fra Langø på diget 
til Ydø og videre ad sandtangen til 
lodshuset på Albuen. 
Her kan man købe noget at spise og 
drikke samt høre god jazz musik og der 
vil�også�være�fl�ere�arrangementer,�

Hjemturen kan foregå på 2 måder:

a)  Man kan vandre retur fra Albuen til 
Langø ad samme rute som udturen. 
Dette vil give en tur på ca. 22 km ialt.

b)  Man kan få en afslappende sejltur 
tilbage til Langø med Postbåden 
Vesta.

Dette giver en total vandretur på ca. 
11 km. 

Bådbillet, skal købes ved start i 
Langø, Kr. 75. 

Turene kan skønsmæssigt tage mellem 
4 ½  og 7 timer.

Turleder: Erik Olsen, 2341 9268
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friskfanget��sk�og�nystegte�
�skefrikadeller�til�populære�priser.

Kl.�10.45�O�ciel�Åbning
v/�Anette�Bång�Due,�lokal�beboer�på�
Langø�og�Direktør�i�“Lev�Vel”.

.����������������D��H��GVWMH�HVWH��
L�GHW�VW�UH�WH�W
v/�Sognepræst�Henrik�Gade.

Kl.�11.00-16.00�Rødby�Harmonika�
Klub
Medvirker�ved�havnegudstjenesten�
og�spiller�senere�i�teltet.

.����������������D���DGH���D���
på�Fjordvej�udstiller,�spændende�
lokalt�kunsthåndværk�og�kunst,�i�
charmerende�omgivelser.�Kom�og�kig.

.����������������D�����D��H�UL���
����D�H
Salg�af�Stjerneskud,�Fjordburger,�
Grillkyllinger,�Pølser�og�meget�andet.
Desuden�sælges�diverse�special
ka�e,�alm.�te�og�cacao,�lækker�
kage�samt�diverse�kolde�drikke.�
Forudbestilling�muligt�på�tlf.�
50386278.�På�glædeligt�gensyn.

Kl.�12.00-13.00�Gratis�sildebord
I�det�store�telt,�i�stemningsfulde�
omgivelser,�kan�de�voksne�sidde�
ved�bordene�og�nyde�det�velkendte�
sildebord.
Til�børnene�er�der�pølse�og�brød.
�����������������n�������

Kl.�12.00-16.00�Halmrøgede�sild
Preben�Bill�Knudsen�fortæller�og�
demonstrerer,�hvordan�man�på�en�
meget�enkelt�måde,�kan�ryge�sine�
friske,�ferske�sild�over�en�tønde�med�
hvedehalm.
Det�er�også�muligt�at�købe�de�
halmrøgede�sild.

.���������������6D���D��K���L��
Hos�Anker�Skov�kan�man�købe�
forskellige�velsmagende�lokal�
honning�af�egen�avl.

Kl.�12.00-16.00�Ansigtsmaling
Hos�Lissi�Dahl�kan�børnene�gratis�
få�malet�de�skønneste�selvvalgte�
ansigtsmasker.

Kl.�12.00-16.00�Den�gamle�Smedje
Fremviser�og�fortæller�om�det�gode�
gamle�håndværk.

.���������������0���H�nUGH�V��U��W
I�deres�bod�kan�man�købe�dejlige�
pærer�m.v.�fra�egen�avl,�dog�
afhængig�af�årets�frugtudbytte.

Kl.�12.00-16.00�Danmarks�
1DW�U�UHG�L��V��UH�L��
Danmarks�Naturfredningsforening�
kommer�med�inspiration�og�ideer�til,�
hvordan�du�kan�udnytte�naturens�
spisekammer.�Vi�har�opskrifter�og�
smagsprøver�på�the’er,�sukker�
og�salte�med�naturens�urter�og�
blomster.

Vi�inspirerer�til�hvordan�havens�
overskudsfrugt�kan�udnyttes,�
vi�presser�og�skræller�æbler�og�
smager�på�tørret�frugt

Hvordan�får�vi�haven�mere�
naturvenlig�så�insekter,�
sommerfugle,�pindsvin�og�fugle�får�
bedre�levesteder�i�vores�have?��vi�
kommer�med�eksempler�på�noget�
du�selv�kan�gøre.

.����������������D�����nGH�D��
I�klubhuset�vil�der�blive�serveret�
noget�godt�at�spise�samt�ka�e�og�
kage.
Derudover�øl,�vand�og�snaps.
Alt�til�rimelige�priser.

.����������������D��HU����
6�H�GVH�
Ved�klubhuset�kan�man�hygge�sig�
med�god�musik�leveret�af�Wagner�
og�Svendsen.
�
.���������������9L�G�0DG
Guided�tur�med�naturvejleder�
Klaus�Bek�Nielsen.�Undervejs�
hører�vi�om�projekt�Vild�Mad,�hvor�
Naturpark�Nakskov�Fjord�har�hele�6�
sankeruter.�Vi�følger�en�af�ruterne,�
sanker�urter�og�smager�på�naturens�
sunde�spisekammer.

����������������L������������n�
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Kl.�13.00-16.00�Kappel�Stubmølle
Møllen�er�åben�og�hvis�vejret�er�til�
det�vil�møllen�køre.�Man�kan�høre�
om�møllen�og�få�demonstreret�
hvordan�den�virker.

Kl.�13.00-16.00�Åbent�skib�på�NH1
I�inderhavnen�for�enden�af�broen�
midt�på�havnen�holder�den�gamle�
bugserbåd�NH1�“åbent�skib”.

Kl.�13.00-16.00�Lady�Dora
I�inderhavnen�er�der�åbent�skib�på�
det�gamle�trædampskib�fra�1909�
Lady�Dora.

Kl.�14.00-16.00�Barkegryden
Bylauget�for�Langø�og�omegn�
fremviser�barkegryden�på�havnen.�
Den�er�en�tro�kopi�af�de�barkegryder�
�skerne�brugte�i�gamle�dage�til�at�
præparere�deres��skegarn.�Der�
vil�også�være�en�udstilling�som�
fortæller�barkegrydens�historie.

Kl.�12.00-16.00�Albue�Jazz
Traditionen�tro�underholde�de�
populære�Vitamin�Jazz�ved�
Lodshuset,�med�dejlig�jazzmusik.

.�����������������U�H�DNWL�LWHW
Lad�børnene��nde�sten�ved�
stranden�så�har�vi�stenmaling�de�
kan�pynte�dem�med.

Kl.�12.00�Fyrtårn�og�Lodshus
Der�er�åbent�i�Fyrtårnet�og�
Lodshuset.

.���������������6D���D����US�HM�L��
Lodshusets�Venner�har�startet�
grillen�op�med�pølser�som�serveres�
med�diverse�tilbehør.�Dette�kan�
købes�til�rimelige�priser.�Øl,�vand��
og�vin�kan�ligeledes�købes.
�
Kl.12.00-16.00�Ka�e�og�kage
Ka�e�og�the�med�friskbagte�va�er�
eller�kage�kan�ligeledes�købes.
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Lise�Simon�•�Kirsten�Brødholt�•�Karen�Christo�ersen�•�Jørgen�G.�Sørensen�•�Elin�Hellesøe�•�Lone�Frost�•�Ib�Walbum�•

Benny�Jacobsen�•�May-Britt�Horst�•�Thomas�Fugl�•�Palle�Christensen
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Med�Postbåden�Vesta�sejles�der�I�
pendulfart�mellem�Langø�og�Albuen�
v.v.

��UVWH�D��D����UD��D�����
.���������6LGVWH�D��D����UD�
Albuen�kl.�ca.�18.00
(ingen�bliver�efterladt�på�Albuen)

�U�V��.U���������U�����U������U����nU�
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Billetter�og�betaling�ved�
ombordstigning�i�Langø.


