Program - Bogø 250 års løskøbelsesjubilæum 20.-22. september 2019
Fredag den 20. september:
Kl. 10.00-12.00 Åben skole på Bogø Kostskole:
Folkedans - opvisning og invitation til dans med eleverne. QR-løb med lydfortællinger om Bogø. Escape Room. Bogø
Biograf- premiere på nyproduceret dokumentar.
Kl. 16.00 Skovpavillonen:
Fortælling om Bogøs historie ved Svend Aage Christensen fra Bogø Lokalhistoriske Forening. Jubilæumshæfte
afsløres og udleveres til de fremmødte. Der serveres kage efter opskrift fra 1769, historiske drammer fra samme tid
samt kaffe.vDikkedar underholder. Tale ved Borgmester Mikael Smed. Der skåles i bobler.
Kl. 20.00: Forsamlingshuset (entré)
Klassisk koncert med Ensemble Storstrøm.

Lørdag den 21. september:
Kl. 10.00-16.00: Bogø Smeden holder åbent hus
Udstilling af gamle biler, cykler, legetøj og meget mere.
Kl. 10.00-16.00 Bogø Havn:
“Åbent Skib” på Karen K1054. Fremstilling af tovværk. Maritime toner. Stand med mulighed for at prøve kræfter med
at lave rigtige knob. Historiske plancher med fortællinger om erhverv og transport fra 1769 og frem. Sejlklubbens
juniorsejlere fortæller og viser hvad moderne fritidssejlads er. Snobrødsbagning på bål mellem de to grønne huse.
Kaffe til duften af tjære. Mester Peder - gøgl og markedsløjer for børn og barnlige sjæle.
Kl. 10.30 ved nedkørslen til Bogø Havn:
Fernisering på mindestenen for 250 året. Viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen holder tale.
Kl. 12.00 Forsamlingshuset:
Dramklubben serverer historisk frokost med retter fra 1769 og tilhørende drammer samt ikke mindst BogØl (entré).
Kl. 13.00-16.00 Bogø Mølle:
Der vil være orientering om møllens historie og restaurering med rundvisning. Præsentation af møllens nye 48
tommers skærm med billedserie vedrørende restaurering og mulighed for at se billeder fra møllens historie. Kl. 15 er
der afsløring af møllens nye sponsorvæg, og der bydes på en lille mølledram. Øl og vand kan købes.
Kl. 18.00-02.00 Skovpavillonen (entré):
Bogø Køkkenet serverer mad som man spiste det i 1769. Historisk revy ved Freddy Jørgensen & Co. Koncert med
Mames Babegenush.

Søndag den 22. september:
Kl. 9.00: Forsamlingshuset:
Dagli´ Brugsen Bogø serverer morgenbord.
Kl. 10.00-12.00 Forsamlingshuset:
Bogøs historieløb ved Bogø IF og GåBussen. Start og slut ved Forsamlingshuset.
Løb med Susanne. MTB med Timo. Racer landevejs cykling med Jesper H. 5 km. gåtur med Dorte og GåBussen med
stop ved løskøbelsesstenen.
Kl. 10.00-16.00: Bogø Smeden holder åbent hus:
Udstilling af gamle biler, cykler, legetøj og meget mere.
Kl. 14.00 Bogø Kirke:
Løskøbelses Gudstjeneste i med koncert.
Se det fulde program på Bogø Portalen på www.bogø.eu. Ret til ændringer forbeholdes.

