
                 

 

Kære (forening - skoleklasse - firma 

Bådelauget Kignæs Havn, Jægerspris Sejlklub

invitere jer til at deltage i et "VILD MED VAND"

10. juni 2017 afholdes et landsdækkende 

være et tilbagevendende begivenhed, som skaber liv og kontakt mellem befolkning og f

omkring havnen.   

”VILD MED VAND” skal give besøgende mulighed for oplevelse

sammensætter en pallette af maritime og i

til at komme igen på havnen.  

I samarbejde med de lokale foreninger og grupper vil Vild med Vand udvalget arrangere 

tilbud til de besøgende. På land ønskes et udbud af lokale 

m.m. 

Har jeres butik, firma, forening m.m. lyst til at byde ind med noget til dette store lokale og landsdækkende

arrangement høre vi gerne fra jer. Kignæs Havn har ikke ubegræn

og ligende begrænses i størrelse til der kendte 

bliver plads til alle. Afhængig af tilmeldinger vil vi evt. kunne regulere på dette.

 

De tilmeldte interesserede vil blive indkaldt til et møde på havnen, hvor vil gøre mere detail

hvordan vi forestiller os det hele skal foregå. 

deres forening, butikker eller erhverv. 

mulighed for det. 

 

I kan læse mere om det landsdækkende VILD MED VAND 

 
Vild med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet.

Det er Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion, der sammen har skabt Vild med Vand.

Vild med Vand er støttet af Nordea-fonden.  
 

 

Kontakt os på tel. 40282706  

 

 

Med venlig hilsen Vild med Vand udvalget Kignæs Havn.

 

 

 

 

INVITATION 

 

firma - butik og mange flere) 

Bådelauget Kignæs Havn, Jægerspris Sejlklub, Havkajakkerne og de grupper der findes på havnen, 

"VILD MED VAND" arrangement. 

10. juni 2017 afholdes et landsdækkende "HAVNENS DAG" over hele landet. Det er meningen at det skal 

være et tilbagevendende begivenhed, som skaber liv og kontakt mellem befolkning og f

” skal give besøgende mulighed for oplevelser på vandet og Vild med Vand

sammensætter en pallette af maritime og ikke maritime aktiviteter, som tilsammen skaber stemning og lyst 

I samarbejde med de lokale foreninger og grupper vil Vild med Vand udvalget arrangere 

tilbud til de besøgende. På land ønskes et udbud af lokale "butiksboder", repræsentation af div. foreninger 

.m. lyst til at byde ind med noget til dette store lokale og landsdækkende

r. Kignæs Havn har ikke ubegrænset plads, derfor for

ses i størrelse til der kendte små firkantede pavilloner ca. 3 x 3 m. Der med

bliver plads til alle. Afhængig af tilmeldinger vil vi evt. kunne regulere på dette. 

interesserede vil blive indkaldt til et møde på havnen, hvor vil gøre mere detail

os det hele skal foregå. De deltagende aktører skal have mulighed for at promovere 

deres forening, butikker eller erhverv. Vi er dog også modtagelig for jeres ønsker, hvis vi kan og har 

I kan læse mere om det landsdækkende VILD MED VAND på:   http://www.vildmedvand.dk

Vild med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet.

Det er Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion, der sammen har skabt Vild med Vand.

 

Email: johs3630@gmail.com 

Med venlig hilsen Vild med Vand udvalget Kignæs Havn. 

 

der findes på havnen, vil gerne 

over hele landet. Det er meningen at det skal 

være et tilbagevendende begivenhed, som skaber liv og kontakt mellem befolkning og foreningerne 

r på vandet og Vild med Vand-udvalget 

maritime aktiviteter, som tilsammen skaber stemning og lyst 

I samarbejde med de lokale foreninger og grupper vil Vild med Vand udvalget arrangere en masse maritime 

, repræsentation af div. foreninger 

.m. lyst til at byde ind med noget til dette store lokale og landsdækkende  

set plads, derfor forestiller vi os at boder 

ca. 3 x 3 m. Der med mener vi der 

interesserede vil blive indkaldt til et møde på havnen, hvor vil gøre mere detailjeret rede for, 

De deltagende aktører skal have mulighed for at promovere 

Vi er dog også modtagelig for jeres ønsker, hvis vi kan og har 

http://www.vildmedvand.dk 

Vild med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet.  

Det er Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion, der sammen har skabt Vild med Vand. 


