
Oplev Fanø med lokal guide 
Torsdag 22. juni 2023
 
Tag med til Fanø – øen med de brede strande, de to smukke skipperbyer, de mange gamle huse, gode 
lokale råvarer og hvor der er højt til himmels!

På turen skal vi besøge Nordby, som er Fanøs hovedstad. Allerede på færgen får man det første indtryk af øen  
og af Nordby. En lille, hyggelig by, præget af de mange smukke huse fra 1800-tallet. Vi skal også opleve  
Sønderho, som er et ”must” at besøge på øen.

Turleder Ragnhild Kallehauge vil fortælle om Fanøs fantastiske historie med frikøb fra Kronen og stolte  
sejlskibstraditioner. Om den helt specielle musik og dansetradition og de smukke folkedragter – noget der  
også bliver værnet om i dag. Med andre ord – Fanø er et godt sted at komme ned i gear!
 
Vores guide for dagen, Ragnhild Kallehauge har boet på øen siden 1993 og har haft diverse arbejde her, bl.a. 15 
år ved Fanø Turistbureau. Ragnhild holder rigtig meget af at bo på øen.

Program for dagen:
Kl. 8.00: Afgang fra busholdepladsen ved Musikhuset Aarhus.
Kl. 11.00: Ankomst til Fanø, og her møder vi vores guide. Kort byvandring i Nordbys gader.
Kl. 12/12.15: Afgang til Nørbygaard for frokost, hvor vi skal smage på lokale specialiteter.
Kl. 13.30: Afgang til Sønderho. Undervejs fortælles der lidt om nutidens Fanø og om Fanøs historie.
Kl. 13.50: Besøg i Sønderho Kirke samt en lille tur i Sønderho.
Kl. 15.00: Vi tager kaffen hos Fajancen.
Kl. 15.30: Vi fortsætter turen i Sønderho ned til Børsen og rundt på nogle af de små stier. 
Kl. 16.30: Retur til færgen.
Kl. 19.30/20.00: Ankomst til Musikhuset, Aarhus.

Pris kr. 925,-
Prisen er inkl.: Guide, frokost, eftermiddagskaffe, bustransport og færge.  
Drikkevarer til frokosten er ikke inkluderet.

Tilmelding:
www.fof-aarhus.dk eller på tlf. 8612 2955
Holdnr. 356818 (oplyses ved tilmelding)

H. H. Seedorffs Stræde 7,
8000 Aarhus C
Tlf. 8612 2955

www.fof-aarhus.dk

 Ø-TUR  
  Med FOF Aarhus til Fanø  - Nordby og Sønderho.

Vores guide er Ragnhild Kallehauge.


