Ringe, 19. januar 2018

Pressemeddelelse

Byd nu! Snorkeltur i Det Sydfynske Øhav og madlavning med
kok fra Falsled Kro på auktion
Faaborg-Midtfyn Kommune støtter igen i år et godt formål, når Danmarks Indsamlingen i dag og frem
til 3. februar sætter Danmark på auktion. I år kan du byde på en helt unik undervands- og
gourmetoplevelse for 15 personer i Det Sydfynske Øhav.
Kom med på en enestående tur ved den smukke sydfynske kyst. Du kommer til at stå ansigt til ansigt med
stenalderens jægere og nutidens natur og gourmet. Udstyret med maske og snorkel oplever vi bopladser fra
stenalderen, der nu ligger skjult under havets overflade omkring Faaborg. Vi finder mad under overfladen og
ved kysten, og til slut nyder vi en lækker middag tilberedt af Falsled Kro direkte på stranden.
En arkæolog fra Øhavsmuseet, en naturvejleder med speciale i naturriget omkring øhavet og en kok fra den
velrenommerede Falsled Kro står klar til at byde jer velkommen til dette helt særlige arrangement.
”Med denne oplevelse inviterer vi på en helt anderledes og unik måde at opleve Det Sydfynske Øhav.
Faaborg-Midtfyn og øhavet rummer noget af Danmarks smukkeste natur, og det sætter vi på landkortet med
auktionen,” siger borgmester Hans Stavnsager.
”Jeg håber, at oplevelsen vil indbringe et godt hammerslag, så vi sammen med Danmarks Indsamlingen og
alle andre kan hjælpe børn uden hjem,” uddyber han.
Den 19. januar – 3. februar kan du støtte Danmarks Indsamlingens gode formål, som i år hjælper børn uden
hjem. Samtidig kan du vinde denne unikke undervands- og gourmetoplevelse til dig og dine venner, familie
eller kolleger, til en værdi af 15.000 kr.
”Oplevelsen af både natur og historie som smelter sammen, det er det der gør Det Sydfynske Øhav til noget
helt særligt. Sammen tager vi på oplevelse i fortidens landskab – en skjult skat, som har ligget urørt hen i
mindst 6000 år,” siger museumsdirektør Peter Thor Andersen Øhavsmuseet i Faaborg.
”Vi er glade for at støtte det gode formål, sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og Øhavsmuseet, ved at
runde denne helt unikke oplevelse af på skønneste vis med en middag tilberedt på direkte på stranden med
sæsonens bedste lokale råvarer,” siger Randi Schmidt, administrerende direktør ved Falsled Kro.
Vi sørger for det hele – I skal bare møde op
Arrangementet gælder en eftermiddag med middag for max 15 personer, og I bestemmer selv, hvornår
arrangementet skal finde sted fra medio maj til september. Børn på 14 år eller derover kan deltage, men skal
være ifølge med en forælder.
Direkte link til undervands- og gourmetoplevelsesauktionen: http://www.lauritz.com/da/auktion/faaborgmidtfyn-kommune-unik-undervands-og-gourmetoplevels/i4895705/
Yderligere om Øhavsmuseets unikke musemsoplevelse ”Snorkel – dyk ned i et hemmeligt landskab” på:
https://ohavsmuseet.dk/udstillinger-og-aktiviteter/udenfor/snorkel-dyk-ned-i-et-hemmeligt-landskab/
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
 Borgmester Hans Stavnsager på 7253 1714 eller hansr@fmk.dk
 Museumsdirektør Peter Thor Andersen på 2075 2930 eller pta@ohavsmuseet.dk
 Kommunikationskonsulent Seline Thy på tlf. 7253 1079 eller sabra@fmk.dk

