Ringe, den 19. januar 2017
Pressemeddelelse

Ø-Færgen på auktion
Når Danmarks Indsamlingen den 20. januar sætter Danmark på auktion bliver det muligt at byde
på Ø-Færgen. Faaborg-Midtfyn Kommune har nemlig valgt at støtte Danmarks Indsamlingens
gode formål ved at sætte en aften i Det Sydfynske Øhav på højkant.
Forestil dig, at holde fest på åbent vand i Det Sydfynske Øhav….
Den forestilling kan nu blive til virkelighed. Der er en oplevelse ud over det sædvanlige på højkant, når vi fra
den 20. januar til 4. februar sætter Ø-Færgen på auktion til fordel for Danmarks Indsamlingen.
Én lørdag aften i lavsæsonen bliver det muligt at holde et firmaarrangement, et bryllup, rund fødselsdag,
studenterfest eller noget helt femte ombord på Ø-Færgen, alt i mens man sejler rundt i Det Sydfynske Øhav
og nyder den salte duft af hav og den maleriske udsigt. Ønsker festens midtpunkt at tage sine gæster med i
land på Avernakø eller Lyø for at nyde en stund på en af vores herlige øer, er det også en mulighed. I seks
timer fra 18-24 er Ø-Færgen nemlig helt ens egen.
”Auktionen er en interessant og anderledes måde at sætte os på landkortet med én af de mange særlige
oplevelser, vi kan byde på her i Faaborg-Midtfyn. Samtidig støtter vi, sammen med andre, op om et godt
formål,” fortæller borgmester Christian Thygesen, der af Danmarks Indsamlingen er blevet opfordret til at
sætte ”kommunen på auktion” på unik vis.
”En aften ombord på vores Ø-Færge i Det Sydfynske Øhavs smukke kulisser, håber jeg vil indbringe et godt
hammerslag, så vi sammen kan afhjælpe sult blandt verdens børn. Og jeg er spændt på at se, om en lokal
virksomhed eller borger griber chancen, eller om vi kan byde velkommen til personer, der for første gang
skal opleve Det Sydfynske Øhav på helt særlig vis.”
Praktiske informationer om Ø-Færgen på auktion
Ø-Færgen bliver rammen for festen, og Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder desuden at assistere med
"partyplanning", så den helt rette catering, musik mv. findes. I Faaborg-Midtfyn findes kulinariske oplevelser
på alle niveauer og for enhver pengepung.
Arrangementet gælder for max 50 personer og kan finde sted i tidsrummet 18-24 en lørdag aften i ØFærgens lavsæson fra 1/1 - 30/6 og 16/9-31/12 (eksl. 23/12 og 30/12). Ø-Færgen skal bookes minimum to
måneder før begivenheden skal finde sted. Catering, musik mv. er ikke inkluderet i auktionen.
Direkte link til Ø-Færgeauktionen: http://www.lauritz.com/da/auktion/faaborg-midtfyn-kommune-hold-fest-idet-sydfynske-oehav-vo/i4535889/
For yderligere oplysninger kontakt borgmester Christian Thygesen på cthyg@fmk.dk / 7253 1710.
Ønskes kontaktpersoner ved Ø-Færgen, Visit Faaborg eller øboere fra Avernakø og Lyø kontakt
kommunikationskonsulent Seline Thy Abrahamsen på sabra@fmk.dk / 7253 1079.

