
Fanø Late Night
Onsdag den 7/7 – 14/7 – 21/7 – 28/7 – 4/8

På Hovedgaden i Nordby kl. 18–22

Butikker og 
spisesteder holder 
åbent fra 18–22 
med gode tilbud 

og lokale
specialiteter

Masser af 
musik, dans og 
Fanødragter i 

Hovedgaden

Mød den nye 
sælmaskot 

og hjælp 
med at navn-

give den

Ponyridning, 
Børnefærgen Fenja, 
snobrød og mange 
andre aktiviteter 

for børn

KONKURRENCE: Del dit billede fra Late Night på instagram og tag @nordbyhandel 
for at deltage i konkurrencen om en overnatning for 2 personer på Fanø Krogaard 
inkl. mad. Vinderen udtrækkes efter sidste Late Night-arrangement den 4/8 2021 og deles 
på vores instagramkonto og facebookside.



Rudbecks: Asfaltbal med
Streetfood, sushi, drinksbar & musik

Villa Lissen: Helstegt lam og pattegris, 
samt Rindby Farmer Boys’ burger

Ponyridning & Forhindringsbane 
for kæpheste

SALT & Kaffebanken:
Gadecocktailbar & italienske 
lækkerier på udvalgte dage

Ekstra borde + bænke 
ved Westwind

Fanø Kommune:
Tilflytterstand

Ambassaden:  
Ølbar i garagen 

HAVEN: Musik & mad 
i Fanøs ældste have

Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling: 
Gadesalg af Fanø-souveniers

Spejderne laver
snobrød og popcorn  

i uge 28–29–30–31 

FANØ DAGBOG
+ Få taget dit eget 
Fanø-portræt

Fanø Bryghus ølbod
+ Fanø Bigård

FÆRGEN
Se sejlplan på 
app’en ”Molslinjen”
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Slagter Christiansen 
+ Hjørnekroen:
Grill & musik

Superbrugsen
holder længe åbent

Nordby Kirke
(400 meter    )

Mød den nye 
sælmaskot 

og hjælp 
med at navn- 

give den

Ponyridning & 
Forhindringsbane 
for kæpheste for  

enden af Late 
Night området

Vinlageret: 
Vinbar & mad

Hübsch: Ølbar  
+ Fanø Salt

BØRNEFÆRGEN FENJA

Konkurrencer hos Nybolig

FANØ DAGBOG 
Fotografisk udstilling 
om Fanøkvindens liv, set 
gennem hendes dragt.
Sted: Fanø Krogaard,  
indgang fra Konsul  

Lauritsens Plads
Entré kr. 50,-

LAND ART
Fanø Dagbogs  

billeder vises i det 
fri i de miljøer, de er  

fotograferet i:  
Mellemgaden 16, Fanø 
Museum, Svenskervej 9 

& Nordby Kirke

Fanø Bryghus holder åbent til kl. 23.30
(     600 meter)

Masser af 
musik, dans og 
Fanødragter i 

Hovedgaden

Del dit billede fra Late Night på 
instagram og tag @nordbyhandel 
for at deltage i konkurrencen om 

en overnatning for 2 personer 
på Fanø Krogaard inkl. mad.

Vinderen udtrækkes efter sidste 
Late Night-arrangement den
 4/8 2021 og deles på vores 

instagramkonto og 
facebookside.

KONKURRENCE

Fanø Late Night
Onsdag den 7/7 – 14/7 – 21/7 – 28/7 – 4/8

På Hovedgaden i Nordby kl. 18–22

Værftet: Levende musik i beddingerne
Fanø Angus og Merino sælger grillpølser


