
20
19

  9.15 -18.15 

  9.00 -16.30
  9.30 -10.30

10.00 -10.30

 

10.45 og 12.45

10.00 -16.30 
 
11.00 - 16.30 

  9.00 -18.00

  9.00 -16.00
10.00 -16.00 

10.00 -16.00
  
10.00 -14.00 
10.00 -16.00 
12.15 -12.30
 
12.30 -14.30 
14.45 -15.00

15.00 -15.30

 
10.00 - 16.00

Program:

3. juli:  
Storstrømsbroen 1 - Vejdirektoratet fortæller om ny 
og gammel bro. Der serveres grillpølser.
10. juli:   
Storstrømsbroen 2 - Vejdirektoratet fortæller om ny 
og gammel bro. Der serveres grillpølser.
17. juli:  
Matador i ord og toner – Helle og Dynes Skovkjær 
underholder med alt fra ”dengang”.
24. juli:  
Grønsund/Møn – Allan Huglstad fortæller historier 
om land og vand, krig og fred, når der sejles mod 
Østersøen.
31. juli:  
Musikaften – Sine og Walther, der har modtaget 
Guldborgsund Kommunes kulturpris, spiller banjo 
og guitar.
7. august:  
“Blå Eventyr” – kom og hør havbiolog Søren Larsen 
og Helle Græsdal fortælle om vandet og landets 
hemmeligheder og se medbragte fund fra havbun-
den, gravpladser m.m.

Sæson 2019

Onsdagssejladser

Hele sommeren har Idas Venner særlige arrange-
menter og 3-timers aftensejladser, hvor der 
sejles ud på Grønsund. Hver sejlads har forskelligt 
indhold, så der er lidt for enhver smag og mange 
muligheder for at tage med.
 Du er velkommen til at tage madkurven med, 
mens drikkevarer skal 
købes ombord.

 Færgen sejler fra Stub-
bekøbing kl. 19.00 og 
fra Bogø kl. 19.15. 
Vi er retur kl. ca. 22.00. 

Book dine billetter på www.idasvenner.dk

IDA fylder 60 år
Kom til festlige arrangementer 

på Bogø og i Stubbekøbing 

Lørdag 29. juni 

. Live musik med Rubberband,  
    alle de gode Beatles hits 
.  Gratis formiddagskaffe og brød  
     på Bogø
.   Gratis eftermiddagskaffe og lagkage  
     i Stubbekøbing
.  Gratis sejlads med Ida hele dagen
. Udstilling af veterankøretøjer
. Udstilling om færgeoverfarten  
    på Rådhuset
. Bogøsmeden og Bogø Mølle  
    holder åbent 
. Boder med grønt, blomster m.m.
. Mulighed for køb af mad og 
    drikke i Ida´s telt

          - Og meget mere..... 

     Se mere på 
     www.idasvenner.dk  
     eller på Facebook

ARRANGERET AF

Bogø Havn
IDA sejler gratis for alle passagerer og 
køretøjer.
Minifærgen Grønært udstilles.
Gratis kaffe og wienerbrød til de første 
200 personer.
Tale ved Michael Larsen, formand for  
Plan og Teknik, Vordingborg Kommune.
Tale ved Skibsbevaringsfonden.
Tale ved Ida Marianne Olsen  
     (navngiver til færgen).
Slentretur fra havnen til møllen med  
lokalhistoriker Svend Aage Christensen.

Bogø By 
Bogøsmeden viser sit skatkammer med 
veterancykler og -biler, Smedestræde 16.
Bogø Mølle har åbent, og fra kl. 15.00 er 
der jazzmusik med Sophisticated Ladies,  
Bogø Hovedgade 36.

Stubbekøbing Havn
IDA sejler gratis for alle passagerer og 
køretøjer.
Boder med grønt, blomster m.m.
Udstilling med veterankøretøjer fra Opel-
klubben, Knallertklubben,Traktormuseet, 
Motorcykelmuseet m.fl.
IDA’s informationstelt med salg af  
merchandise og medlemskaber.
Portrætmaling af IDA (kunstmalere).  
IDA’s telt med egen grillmester og bar.
Tale ved John Brædder, borgmester, Guld-
borgsundsund Kommune.
Musik med “Rubberband”.
Kåring af bedste portrætmaleri af IDA,  
og de flotteste veterankøretøjer.
Gratis fødselsdagslagkage og kaffe til de 
første 200 personer.

Stubbekøbing Rådhus, Torvet 1 
Udstilling om IDA og færgeoverfarten, 
samt fotoudstilling af Jesper Fyhr.



M/F IDA
Bogø – Stubbekøbing overfarten
Den nuværende linieføring af Bogø – Stubbekø-
bing overfarten mellem havnene i Stubbekøbing 
og ved Bogø By stammer fra 1943, hvor ruten blev 
flyttet fra placeringen mellem Hårbølle på Møn og 
Næs på Falster. I den anledning blev der bygget ny 
færgehavn på Bogø og samtidig anlagdes Bogø – 
Møn dæmmingen og Dronning Alexandrines Bro 
mellem Møn og Sydsjælland.
M/F Ida, der i dag er overfartens eneste færge, 
blev bygget på Stege Værft i 1958/59 til en pris 
af kr. 694.000 og indsat på ruten 7. maj 1959. 
Overfarten ejes og drives i dag af Guldborgsund 
og Vordingborg kommune med sidstnævnte som 
rederi, og i kulissen af Grønsund er M/F Ida i høj 
grad blevet en af de største turistattraktioner i 
området.
Færgen har en stor plads i de lokales hjerter og 
spiller fortsat en trafikal rolle i sæsonen fra 1. maj 
til 30. september samt i uge 42, hvor den hvert år 
trygt bringer ca. 30.000 passager, 4.000 biler og 
8.000 cykler samt adskillige barne- og klapvogne 
over det smalle farvand Grønsund på bare  
12 minutter.
Med sine 60 år og konstruktion af træ kræver M/F 
Ida megen vedligeholdelse, hvorfor hun i vinter-
perioden tilbringer tiden på værft, ligesom frivil-
lige fra Ida´s Venner sørger for at male hende, så 
hun skinner og er flot til sæsonåbningen 1. maj.

På udstillingen på Stubbekøbing Rådhus, Torvet 1, 
kan du se meget mere om M/F Ida og 
Bogø – Stubbekøbing overfarten.

IDA´s venner
I 2004 blev støtteforeningen Ida´s Venner stiftet 
med henblik på sammen med kommunerne og 
turistorganisationer at bevare og fremtidssikre 
færgeruten, som en kulturperle og turistattrak-
tion, der giver både tilskuere og passagerer en 
historisk oplevelse, og samtidig er medvirkende  
til at styrke passagertal og omsætning. 

Ida´s Venner har flere arrangementer i sæsonen  
– blandt andet Cykeldag, onsdagssejladser, Vete-
ranbilernes dag, ligesom du selv kan leje M/F Ida 
til dit eget arrangement. 
Derudover udsendes 3 gange årligt IDAvisen.

Foreningen har i dag ikke mindre end 600 med-
lemmer, der hovedsagelig kommer fra Bogø og 
Stubbekøbing-området. Dermed er det en af de 
allerstørste foreninger i Vordingborg og Guld-
borgsund kommuner.

Lyst til at blive medlem ? 

Så kan du overføre kr. 100 til foreningens bank-
konto i Nordea: 2650 – 6267454386. Husk at 
oplyse navn og adresse, så du kan modtage  
IDAvisen.

Du kan også melde dig ind i foreningen ved  
at betale i ét af vores IDA-informationstelte  
på havnene, og så kvitterer IDA´s Venner  
med en god flaske fødselsdagsvin  
pr. medlemskab.

Sørøvere på IDA
I efterårsferien  
fra den 14. til 18. oktober  
mellem kl. 10.00 og 14.15.

Tag børn og børnebørn  
med på sørøversejlads i 
skolernes efterårsferie og oplev piraterne om-
bord, styr piratskibet over det farefulde Grøn-
sund, og få et piratførerbevis for dåden, skat-
tejagt i Stubbekøbing Havn, tegnekonkurrence, 
snitteværksted og snobrød på Bogø og Kaptajn 
Blå, der fortæller sørøverhistorier og tryller med 
balloner på færgen.

Færgen sejler i efterårsferien 
mellem kl. 9.00 og 18.15.

Se mere på www.idasvenner.dk eller på Facebook


