Program for udflugt til Endelave
lørdag den 30. maj 2015
Østfyns Biavlerforening, Vindinge Herreds Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og
Nordfyns Biavlerforening
9.30: Mødetid ved færgen i Snaptun.
9.45: Afgang fra Snaptun. Kaffe og rundstykker ombord på færgen.
10.55: Ankomst Endelave
11.15: Rundvisning i Lægeurtehaven: Fortælling om haven, udvalgte lægeplanter og
krydderurter samt lidt om gode bi- og insektplanter. Der er smagsprøver på honning,
honningsnaps m.m.
12.15: Troels Demant og Hans-Jørgen Kruse fortæller om deres biavl og viser deres bigård frem.
Troels og Hans-Jørgen har brune bier og bierne står i Lægeurtehaven.
13.00: Frokost i Louises Loppecafé. Frokostplatte med råvarer fra Endelave m.m. samt en øl
eller vand.
13.30 – 15.30: Traktortur rundt på øen. Hvis man ikke ønsker at tage med på traktorturen er
der mulighed for at tage med på en gåtur gennem Endelave by og høre om byens huse og de
mennesker der bor der. Desuden er der mulighed for at handle i butikken og/eller nyde en kop
kaffe og kage i caféen.
16.05: Afgang fra Endelave. Kaffe og kage ombord på færgen.
17.05: Ankomst til Snaptun

Pris:
Turen koster 300 kr. Prisen inkluderer: Færgebillet, te/kaffe og rundstykke ombord på færgen om
formiddagen, frokost inkl. en øl eller vand, entre og rundvisning i Lægeurtehaven, guided tur
gennem Endelave By og te/kaffe og kage ombord på færgen på hjemturen.
Traktorturen koster 50 kr. ekstra. Oplys ved tilmeldingen, om du ønsker at komme med på
traktorturen.

Praktiske oplysninger:
Man skal selv sørge for at komme til Snaptun. Men vi prøver at organisere samkørsel for de, der
ønsker det. Har du plads i bilen eller ønsker du at køre med, bedes du oplyse det ved tilmeldingen.
Så prøver vi at organisere samkørsel.

Tilmelding:
Tilmelding til turen skal ske senest fredag den 8. maj til en af følgende:
Østfyns Biavlerforening: Hanne Knudsen, formand@oestfynsbiavlerforening.dk eller tlf. 21225743
Vindinge Herreds Biavlerforening: Anna Marie Lyder: lyder.annamarie@gmail.com eller tlf. 2254
1543
Vestfyns Biavlerforening: Bjarne Weinreich, formand@vestfynsbiavlerforening.dk eller tlf.
42223701
Nordfyns Biavlerforening: Helle Sehested, hsehested@mail.dk eller tlf. 2015 3782

Der er plads til max. 40 personer på turen. Pladserne fordeles med 10 pladser til
hver forening og efter først-til-mølle-princippet.
Faktaboks:
Endelave ligger ud for Horsens Fjord i Kattegat, og afstanden til Jylland er cirka 10 km, til Samsø cirka 13 km og til
Æbelø cirka 12 km. Øens areal er 13,08 kvadratkilometer og kystlinien er 20 km lang.
Befolkningen tæller knap 200 fastboende. Størstedelen af bebyggelsen ligger i og omkring Endelave By, mens der er
langt mellem huse og gårde på den øvrige del af øen. Dog findes et større sommerhusområde ved Lynger Hage på
sydøstkysten.
Læse mere om Endelave på http://www.oenendelave.dk/
Via dette link kan du downloade en brochure, der fortæller om Endelave: http://www.oenendelave.dk/fakta-omoen

