Kom til indvielsesfest

lørdag d. 30. november fra kl. 12.00 - 17.00

PROGRAM

12.00 Teltet åbnes og der kan købes kaffe, øl og vand. Skonnerten Meta anløber med

gæster fra Langeland. I teltet kan du købe flag, armbånd og en helt speciel
ÆrøXpressen-plakat lavet af kunstneren Hans Krull.
Har du et ÆrøXpressen armbånd på, får du et flag til at fejre færgen med,
samt ½ pris på øl og vand. Det får du også i Glöggbaren under det røde halvtag.
I SAMKA, der ligger ved ÆrøXpressens billetkontor, er der åbent lastrum,
hvor man kan nyde en velskænket fadøl i godt selskab.
Fotoscenen - Bliv fotograferet foran ÆrøXpressen

12.30 Langeland Brass Band underholder i teltet.
13.00 Formand for ÆrøXpressen Christian Holm byder velkommen
Færgen døbes af gudmoderen
Derefter korte taler af:
Gudmoder Inge Halmø (Formand Ærøforeningen)
Repræsentant for ”Færgegruppen” Knud Bøttiger
Turist- og Erhvervsdirektør Chris Hammeken
Carl Erik Kristensen, direktør for Hvide Sande Skibsværft

15.30 Transportminister Benny Engelbrecht og Borgmester Ole Wej Pedersen holder tale
17.00 Festlighederne afsluttes med et kæmpe festfyrværkeri af fyrværker Jon Møller

Efter dåben er der fest i teltet
I festteltet serverer vi en lækker gratis sandwich og der kan købes
øl, vand, kaffe og kage.
I teltet underholder Langeland Brass Band, Knud & Katrine, Maj, mig
og min kone, Christina Band og Marstal Småborgerlige Sangforening
med musik og sange fra de 7 have og de varme lande.
Karsten Hermansen har skrevet to sange til begivenheden. De deles ud og synges som
fællessang i teltet. Der vil også være ”åben mikrofon” hele eftermiddagen, så alle har
mulighed for at fejre færgen med korte taler.
Den trykte sejlplan er klar, den kan fås i teltet. ÆrøXpressen er agent for Flixbus. Spørg os
om de gode forbindelser til København. Vi giver også information om bussen mellem
Rudkøbing og Svendborg, hvis det ønskes.
Marstal by er pyntet med flag og i butikkerne findes gode Xpress tilbud i anledning af
færgens hjemkomst og genkomst.
Byens spisesteder fejrer naturligvis også færgens genkomst. Blandt andet hos Fru Berg,
hvor man kan få en lækker færgeplatte. Fru Berg har selvfølgelig også de gode tykke
Ærøpandekager. På Café Havkatten åbner de om aftenen til en lille færgefest, hvor de
serverer den legendariske Ochsenschwanzsuppe fra Rostock færgen og nonneprutter og
fransk kaffe til dessert - Havkatten er klar fra kl. 17.30, husk bordbestilling.
Du får også mulighed for at bese færgen

og der vil være maritim fanevagt.

Vi ses på Marstal havn

www.aeroexpressen.dk

