
KEGNÆS
Loppemarked Og ÅBEN Ø

Den 2. juni 2019 kl.10-16
Kitesurfere, fritidsfiskere, cykelryttere og fuglekiggere har for længst opdaget  
attraktionerne på Kegnæs – nu synes vi, at tiden er inde til, at andre også oplever, 
hvor skønt her er, så vi kan få liv i alle huse og sommerhuse på Kegnæs.   

Det er blevet fast tradition med private loppemarkeder overalt på 
Kegnæs den første søndag i juni som i år udvides til 
arrangementet

ÅBEN Ø
Kegnæs vil som vanligt være spækket med gode loppefund på de private loppemarkeder 
og hertil kommer, at Als Segway tilbyder gratis prøvekørsel ved forsamlingshuset, hvor 
der også vil være salg af sæber. Et begrænset antal vil kunne smage vinene på Kegnæs´
vingårde, eller man kan udskifte garderoben hos Fru Hartvig og finde inspiration til hus 
og have i Den gamle stald. 
Forsamlingshuset holder åbent med kaffe og kage mv. 
Man kan besøge det nyrenoverede Kegnæs Fyrtårn, få fortællingen om en kegnesers 
deltagelse i 1. verdenskrig og nyde udsigten fra toppen hele vejen rundt.
Kegnæs International Airport vil være åben og er vejret til det vil der blive fløjet med noget 
så sjældent som et lille vaskeægte åbent dobbeltdækker fly. Du kan høre om og prøve 
tilbudene på Bodyfarm.
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TIL SALG

Hos Ejnar i Damkobbel kan man besøge en rosenhave i topklasse og/eller Musses 
landbrugsmuseum og meget mere.

Og for alle der elsker, at Kegnæs har højt til himmelen; fuglefløjt og sort sol; masser af lys; 
stjerneklare nætter; havet og stranden tæt på; ro og fred; foreningsliv og naboskab; 
og får drømmen om at eje eller leje et (sommer)hus på Kegnæs , ja, så tilbyder private og 
ejendomsmæglere åbent hus. 

Andet godt at vide: Lige om lidt er der cykelsti til Kegnæs.
Når broen til Fyn åbner er der kun godt to timers kørsel til hovedstaden.....
Kegnæs har tre campingpladser, der er venteliste til Kegnæs friskole, vi har frivilligt 
brandværn og akutbil.....

Se mere om Åben Ø på www.kegnaes-sydals.dk
Yderligere oplysninger: Anette Hartvig: hartviganette@hotmail.com 
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