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Så har vi taget hul på 
den 6. sæson som 
foreningsdrevet færge
- D. 1.7.2021 er det fem år siden 
vi genstartede den mere end 100 
år gamle bilfærgeforbindelse.
Så har det gode skib igen været i kærlig behandling hos vores 
venner i Agger. Is og lavvande gav visse udfordringer sammen 
med en uventet fornyelse af den ene skrueaksel, hvor der blev 
fundet overraskende slidtage.
Ellers har skibet gennemgået de planlagte renoveringer samt de 
årlige syn og nødvendige vedligeholdelser. Motoren har fået den 
sidste omgang som led i en større renovering og tagene på 
færgens sidehuse er blevet udskiftet og delvis renoveret.
Herudover er bl.a. dæk og isforhudning gået efter sammen med 
flere andre dele af skibet.

Vi starter op i pandemiens 
modvind – tag en ekstra tur 
for at støtte os J
Vi skal alle gøre en indsats for at 
skubbe på genåbningen af landet. 
Vi satser i denne ånd på, at der er 
tilstrækkelig gang i landsdelen og 
dermed trafikunderlag nok til, at vi med 
rimelighed kan sejle de mere end 70 
daglige ture frem og tilbage over 
sundet.  

Forenede generalforsamlinger
Da regnskabet for 2020 er under 
udarbejdelse, sigter vi på at lave en 
kombineret generalforsamling i foråret, hvor 
vi får godkendt såvel 2019 og 2020 
regnskaberne og valgt en ny bestyrelse for 
det kommende år. Vi forsøger således at 
holde fast i traditionerne J

Optimisme om aftensejladser 
Vi har draget en række erfaringer oven på 
en noget udfordrende sommer med 
restriktioner og stor usikkerhed.
Med en stor indsats fra Jenny og Knud 
Erik Jepsen blev det alligevel til en række 
gode udflugter i en sæson med vanskelig 
betingelser. 
Det har vi lært af, og er nu klar til at tage 
imod bestillinger på såvel store som små 
lukkede arrangementer. 

Små selskaber med 15 – 20 gæster
Vi har allerede fået flere bestillinger på 
arrangementer for mindre sluttede 
selskaber, hvor vi dækker op ved et 
langbord midt på skibsdækket. Rammerne
er sat til en unik aften med dem du gerne 
vil se, og der er tid til at få snakket med 
alle mens det smukke fjordlandskab glider 
forbi.

Nye muligheder på vej til større grupper
Vi arbejder på at indkøbe mere fleksible 
borde og stole, så vi kan indrette præcis 
det festrum, som passer bedst til jeres 
arrangment. Få mere at vide hos vores 
eventansvarlige Jenny og Knud Erik på
20 40 91 68.

Næssundhuset til glæde for 
besætning, gæster og frivillige
Takket være en stor indsats fra kernen 
af frivillige bag færgen, står den nye 
”sidemand” nu skarp i farver, der 
matcher det gode skib.
I takt med forårets komme skal vi have 
lagt fliser og indrettet området omkring
huset. Har du lyst og mulighed for at 
give en hånd med så kontakt Knud Erik.

Fra en af de mange smukke dage ved 
fjorden, hvor alt står i et særligt skær. 

Billede fra Agger d. 22.2.2021, hvor færgen
star tørt og godt på land og venter


