
 

Rock the boat og Krondyr på grill´en – Nye oplevelser på M/F Næssund 
 
Mange nye oplevelser er under opsejling – bogstaveligt talt – når der lades op til flere aftensejladser på 
dækket af det gode skib - af mange kendt som Næssie. På en af årets længste aftner – fredag d. 22.6. er 
skibet ladet med Rock, Pop og en masse kendte numre fra den underholdende duo Mousen. Spis 
hjemmefra og sæt aftenen af til en gang stemningsfuld fjordrock ombord. Vi sejler fra Mors kl. 19.00, Thy 
19.05 og ankommer til Doverodde kl. 19.30. Pris 165,- for sejltur og koncert ½ pris for børn. 
 
Lørdag d. 30.6. går vi i det lokale fødevarekammer, når vi skal smage Grillet Krondyr fra Nationalparken og 
flere andre lækre typer kød på grillen. Vores Grillmester sørger for solidt tilbehør. Her sejler vi fra Mors kl. 
19.00, Thy 19.05 og ankommer til Doverodde kl. 19.30. Pris 245,- for sejltur og middag ½ pris for børn. 
Så glæd jer til et par nye oplevelser på fjorden – book på hjemmesiden: Næssundfærgensvenner.dk 
 
En vejrsikker oplevelse: 
Vi har haft fantastiske oplevelser på de mange aftenturer, som vi har gennemført i de flotte forårsmåneder. 
Med det nye overdækning kan vi love tørvejr, læ og afskærmning fra solen til alle ombord. Så tænk ikke på 
vejret som en usikkerhed eller en forhindring – tværtimod, forsikrer Henrik Olsen, formand 
Næssundfærgens Venner, så har det vist sig, at alle vejrtyper har sin helt egen charme på fjorden. 
 

 
 
Lidt mer om Mousen: 
Mousen spiller den musik som de fleste kan tænke sig. Der er for både de unge og dem lidt op i årene. Så 
gennem en aften med os kan man støde på navne som Kim Larsen, Bamses Venner, Poul Krebs, Peter Belli, 
Johnny Madsen, De nattergale, Sus Bjerre, Rasmus Seebach, Bryan Adams, Kenny Rogers, Johnny Cash, 



Elvis, TV2, Shu-bi-dua, Lille Palle, Allan Olsen, Gasolin, Laban, Grath Brooks, Teddy Edelmann, Gnags, Ib 
Grønbech, The Dubliners, Eddie Skoller, Sebastian, Tøsedrengene, samt mange flere. 

Vores playliste er bygget op på ønsker fra vores publikum gennem tiden. Så alt vi spiller er noget folk 
kender og kan synge med på. 

             

 

Mousen er blandet kendt fra TV, i programmet Gutterne på Kutterne samt en episode af Single liv med 
Putte. Mousen har på det seneste gæste optrådt med Thomas Buttenschøn og Rasmus Nøhr. 

 


