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Familievenligt / For the whole Family / Für de ganze Familie. 
Symbolet angiver, at både børn og voksne sammen kan have en god oplevelse.

tilgængelighed / accessible / behindertenberecht.
Symbolet angiver, at arrangementet i en vis udstrækning er tilgængeligt for personer med ned-
sat funktionsevne. Alle arrangementer er ikke nødvendigvis lige tilgængelige. Kontakt evt. det 
lokale turistbureau for nærmere oplysninger om det enkelte arrangement.

AlSo for our EngliSh SpEAKing guEStS.

Auch für dEutSchSprAchigE gäStE.

I Toppen af Danmark
er vI fulDe af goDe hIsTorIer...

og vi deler dem gerne med vores gæster.

tag på besøg hos de lokale fortællere og hør de kendte og ukendte egnsskrøner. tag på byture og hør de 
personlige fortællinger. Eller få en helt anderledes oplevelse med et besøg i en af de spændende virksom-
heder, der åbner dørene til nutidig historie og et indblik i en verden, der ellers kun er få forundt.
der er en god historie i alle hjørner og kroge af toppen af danmark, og fra side 104 finder du alle arrange- 
menterne listet i datoorden. 

udvalgte arrangementer i  Toppen af Danmark
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naturstyrelsens arrange-
menter i Toppen af Danmark. 
naturen på Toppen

på side 5-15 finder du naturstyrelsens udbud af 
guidede naturvejlederture i toppen af danmarks 
område. området byder på nogle af danmarks mest 
spændende landskaber og havområder: de vidt-
strakte klitheder og plantager i vest, Skagens odde 
med bl.a. råbjerg Mile og grenen i nord og de store 
moser, strandenge og fuglereservater i øst, hirshol-
menen eller de spændende boblerev i havområdet 
mellem læsø og hirsholmene.  Alt i alt en helt unik 
natur. 
Yderligere information kan fås hos Skovfoged/natur-
vejleder thomas retsloff, mobil 21 61 83 31, email: 
tsr@nst.dk

læs mere om 
arrangementerne
på side 5-15.

fra sted til sted 
- vil du med?
på side 30-36, har frederikshavn Kommune samlet 
en række aktiviteter, der foregår rundt om i lands-
byerne i frederikshavn Kommune i uge 31.  de frivil-
lige borgere engageres til at åbne landsbyerne op og 
vise, hvilken dejlig landsby de bor i. 
og de venter kun på, at du kommer på besøg! 
læs mere om disse mange spændende arrangement- 
er på side 32-36, tag støvlerne på og kom på besøg.
du kan finde mere på facebook-siden ”fra sted til 
sted”.
nærmere oplysninger kontakt koordinator hanne 
lauritsen på tlf. 29 48 61 74 / hlau@frederikshavn.dk.

naturvejlederarrangementer
i hjørring kommune
på side 16-21 finder du hjørring Kommunes offentlige 
naturvejlederarrangementer. i 2015 er det blevet til 
21 naturture, som afvikles af ansatte fra afdelingerne 
undervisning, Sundhed samt teknik og Miljø - alene  
eller sammen med foreninger, erhverv og lokale res-
sourcepersoner. på nogle af turene kan man få et 
indblik i, hvordan kommunen arbejder med natur, 
og hvad kommunens dejlige natur kan bruges til.
læs om eventuelle opdateringer og nye ture på 
www.hjoerring.dk/naturture.

for mere information eller kommentarer kontakt 
venligst naturvejleder Jakob Kofoed på tlf. 30 38 86 
13 eller mail jakob.kofoed.nielsen@hjoerring.dk.

naturvejlederarrangementer
i frederikshavn kommune
på side 22-29, finder du frederikshavn Kommunes 
naturvejlederarrangementer. her sættes der fo-
kus på den natur, vi alle er en del af. der udbydes 
et bredt udvalg af offentlige arrangementer, som 
fremhæver naturværdierne i kommunen, og de mu-
ligheder naturen rummer for fritidslivet. nogle ar-
rangementer er gratis, og på andre er der betaling. 
Er det et betalingsarrangement kan du gå direkte ind 
på www.frederikshavn.dk, hvor du kan tilmelde dig 
og betale via det link, der er vedhæftet det enkelte 
arrangement. læs mere om disse spændende arran-
gementer på side 24-31.
for mere information kontakt venligst 
naturvejleder Bo Storm, tlf. 29 48 60 01 
- mail: bost@frederikshavn.dk – 
eller grøn guide hanne lauritsen,  
tlf. 29 48 61 74
 - mail: hlau@frederikshavn.dk.

N
A
TU

RVEJLEDER

N
A
TU

RVEJLEDER



Ålbæk klitplantage, søndre sten-
slette og knasborg Å i skumringen 
ÅlBæK KlitplAntAgE

det er sommertid, dagene længes, de første spæde 
fuglelyde og forårstegn er på vej? turen går langs 
med åen og ud til Søndre Stenslette, hvor de smuk-
keste solnedgange kan opleves. tag aftenkaffen med 
og lad os få en snak om forår i naturen og hvad som-
mertid kan betyde for os alle, både dyr og mennesker

turleder: naturvejleder Villy K. hansen
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

Knasborgvej Syd for Ålbæk, ved nordspidsvej 
- se efter ugleskiltet.

tidspunkt: kl. 19.00- ca. 21.00
dato: 29.3

fra råbjerg kirke til råbjerg stene  
rÅBJErg 

i dette øde ligger råbjerg Kirke. landskabet der kan 
virke uendeligt bærer præg af fortid og nutid. turen 
går over den barske stenslette til Skagerrak. land-
skabet er en mosaik af naturtyper, som er på vej 
mod foråret, Måske står revlingeplantens små røde 
og ganske fine blomster i flor? Medbring kaffe/te til 
pausen

turleder: naturvejleder Villy K. hansen
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen ved råbjerg Kirke, på råbjergvej
9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.30-13.00
dato: 6.4 (2. påskedag)

sæler og naturens dynamik
grEnEn, SKAgEn

grenen er danmarks mest kendte og unikke natur-
område. her på spidsen af Skagens odde kan der 
være muligheder for at opleve sæler. hvad gør man 
hvis de ligger ensomme eller ser syge ud? Vi tager 
en snak om problematikken. hvis solen har opvarmet 
vandet i dobberne er Strandtudse og Spidssnudet 
frø, måske kommet ud af hullerne. En vandretur med 
mange forskellige emner.
turleder: naturvejleder Villy K. hansen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen på grenen, ved kiosken.
9990 Skagen

tidspunkt: kl. 11.00-ca 13.00
dato: 19.4

så skal der males påskeæg 
SKAgEn KlitplAntAgE

påskeharen har lagt æg? har haren mon endnu gem-
te æg i skoven? Vi finder et godt sted i skoven, hvor vi 
maler og leger med æg. naturvejlederen medbringer 
kaffe/te kakao, æg og maling og et bål hvor der kan 
koges æg til at male på.

pris: voksne 50. kr. børn gratis.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

frederikshavnsvej 200 ved Vester opsyn 
7 km. Syd for Skagen

tidspunkt: kl. 14.00-ca. 16.30 
dato: 2.4 (Skærtorsdag)

Naturen på Toppen 5



er strandtudserne kommet til milen? 
rÅBJErg MilE

Solen har forhåbentlig varmet vandet op i fattigkæ-
ret, så strandtudsehannerne, i ly af tusmørket, kan 
holde en forunderlig parringskoncert for hunnerne. i 
området trives også den spidssnudede frø, løgfrøen 
og den lille vandsalamander.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

en skumringstur
KAndEStEdErnE og rÅBJErg MilE

det er forår og tid til en frisk vandretur. Vi går ad den 
gamle vej til Milen og ud i de gamle vandremiler. ru-
ten går forbi hjorts og Kokholms hotel og vi drejer 
mod vest og forhåbentlig mod solnedgangen som 
viser vej ud mod havet. her i skumringen kan tank-
erne ledes af mange spørgsmål, hvor skilles veje og 
stier mellem kulturerne i gennem tiderne?  Medbring 
kaffe/te til pausen i vandremilerne.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

p-pladsen ved råbjerg Mile

tidspunkt: kl. 19.30-ca. 21.30
dato: 24.4

redningshuset i Kandestederne, 
nær ved hjorts og Kokholms hotel.

tidspunkt: kl. 19.00-ca. 22.00
dato: 14.5

natravnen, Jennet egekrat, og 
søndre stenslette
ÅlBæK KlitplAntAgE 

International biodiversitetsdag
Biodiversitet, mangfoldighed og samspil mellem ar-
ternes trivsel og omgivelser, hvad betyder det? Man-
ge hundrede insektarter er tilknyttet egetræerne og 
her står træerne nu iklædt blomster og nyt løv. Solen 
går ned kl. 21:50 og vi befinder os ved Søndre Sten-
slette, her nyder vi den medbragte kaffe/te.

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og ornitolog 
henning Schmidt. 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

lydene, natravnen og strandtudsen 
BunKEn KlitplAntAgE - rÅBJErg MilE

En aften med spændende lyde, en parringskoncert, 
det er strandtudsens kvækken fra fattigkæret. hvis 
vi er heldige, så hører vi måske en frø uden kvæk-
kepose, det er kartoffelfrøen. natravnens snurrende 
sang høres i skumringen, en fugl, som er omgivet af 
sagn og mystik. Måske oplever vi fuglen jage insekter, 
i en lydløs og svalelignende flugt.  Medbring kaffe/te

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og ornitolog 
henning Schmidt
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen ved Bunken Klitplantage på 
råbjergvej over for Bunkenhus.

tidspunkt: kl. 19.00- ca. 23.00
dato: 22.5

p-pladsen ved Bunken Klitplantage  
på råbjergvej over for Bunkenhus

tidspunkt: kl. 21.00-ca. 23.30
dato: 24.5

Naturen på Toppen
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strandings historier ved skagerraks 
barske kyst - SKAgEn
her i mellem revlerne mødte mangen et stolt skib sin 
skæbne, ofte endte både mus og mand på havets kir-
kegård. Ved Spirbakken hvor en af vestkystens første 
redningsstationer blev opført, søger vi læ i bagklitten, 
og den medbragte proviant spises, dertil styrker vi os 
på en Strandings Bjesk  En tur med flere spændende 
emner, f.eks. hvad fortæller eller skjuler landskabet.

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og muse-
umsformidler Ane Bjerg thomsen.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel og nordjyllands 
Kystmuseum.

p-pladsen ved rødstensvej ca. 8 km. 
Syd for Skagen, på Vestsiden af landevejen.  

tidspunkt: kl. 11.00-ca.15.00
dato: 31.5

mosen og natravnen
rÅBJErg MoSE og ÅlBæK KlitplAntAgE

danmarks største sammenhængende område med 
rimmer og dobber finder vi i råbjerg Mose. derfor 
er mosen i disse år udsat for et stort naturgenopret-
ningsprojekt, til gavn for f.eks. tranen og mosehorn-
uglen. herefter går turen til Ålbæk Klitplantage, som 
måske rummer danmarks største bestand af yng-
lende natravne. ofte høres hanfuglens sang, en ved-
varende og snurrende strubelyd. 

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og ornitolog 
henning Schmidt
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

drej fra Jerupvej kør ud af Jennetvej - stop i Y-hjørnet 
ved gårdbovej og Blæsbjergvej se ugleskilt. Efter turen 
i mosen kører vi til Vestbomvej i Ålbæk Klitplantage

tidspunkt: kl. 19.30-ca. 23.30
dato: 12.6

kultur og natur i ødemarken
SKiVErEn til KAndEStEdErnE

Bussen kører til Skiveren og vandreturen begynder. 
turen slutter, når vi er tilbage i Kandestederne. En 
dag i pagt med vind og vejr og en barsk natur, vær 
forberedt på en udfordrende og spændende kyst og 
klitvandring. Medbring: proviant til et par spisepau-
ser. pris: 40 kr. til betaling af bussen 
Tilmelding: på tlf. 21 61 83 43 – senest torsdag d.  11.6.
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og Mu- 
seumsdirektør Michael Ax.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel og nordjyllands 
Kystmuseum.

redningshuset i Kandestederne,
ved bussen.

tidspunkt: kl. 11.00-ca. 17.00
dato: 13.6

natravnetur - Turen går til ravklit
tVErStEd KlitplAntAgE

natravnen er en spændende fugl, som er omgivet af 
sagn og mystik. Er vi heldige, kan vi opleve fuglen i sin 
lydløse og svalelignende flugt. nu i skumringen jages 
der insekter. hanfuglens sang er en vedvarende snur-
ren, stigende og aftagende i styrke, i yngletiden høres 
natravnen ofte.

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og ornitolog 
henning Schmidt
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

p-pladsen ved tversted Søerne

tidspunkt: kl. 20.30- ca.23.00
dato: 5.6
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De vilde Blomsters Dag ved liver Å
tornBY KlitplAntAgE

turen foregår i det kuperede klitterræn med fugtige 
lavninger mellem tornby Klitplantage og den yderste 
klitrække ved liver Ås gamle åslynge. her er et stort 
udvalg af både karakteristiske- og sjældne planter. 
Bl.a. orkidéer.

turledere: Botaniker Erik hammer og naturvejleder 
torben Stæhr
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel og dansk Bota-
nisk forening

på sporet af skagensmalernes 
landskaber - cykel og vandretur
SKAgEnS MuSEuM

turen går til området ved damstederne og Skagen 
klitplantage, vi befinder os ved kysten og i et sand-
flugtslandskab. Mette Bøgh Jensen, vil udpege nogle 
af de steder, som inspirerede skagensmalerne, Villy 
K. hansen vil fortælle om den natur som vi færdes i.
Vi finder gode udsigtssteder, så medbring kaffe/te til 
pausen. læs mere på www.skagensmusem.dk
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og muse-
umsinspektør Mette Bøgh Jensen, Skagens Museum
Arrangører: naturstyrelsen, Vendsyssel og Skagens 
Museum

p-pladsen for enden af rævskærvej 
i tornby Klitplantage

tidspunkt: kl. 12.30-14.30
dato: 14.6

Skagens Museum Brøndumsvej 4  ,
9990 Skagen

tidspunkt: kl. 19.30-ca. 22.30
dato: 18.6

national mølledag i Østerklit 
tVErStEd KlitplAntAgE

i tversted Klitplantage ligger laden til en gammel pa-
rallelgård med en stokmølle på taget. Møllen er den 
sidste fungerende af sin art i landet. der fortælles 
om bygningen og stokmøllen. Er der vind nok sættes 
møllen i gang og det knirker og knager når der males 
grutning. Et stykke energi-damarkshistorie fortælles 
af medlemmerne i Østerklit Møllelaug.

turleder: Skovløber lars pedersen sammen med 
Østerklit Møllelaug
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

mårup kirke 
lØnStrup

hør historien om Mårup Kirke med særlig vægt på 
nedtagningen, som frank normann Sørensen har 
været aktivt med til.

turleder: frank normann Sørensen, lønstrup turist-
forening
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

Østerklit i tversted Klitplantage.
parkering ved p-pladsen ved tversted Søerne

tidspunkt: kl. 13.00-15.00
dato: 21.6

p-pladsen ved Mårup Kirke, Mårup Kirkevej 70,
lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.30-11.30
datoer: 24.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8 · 14.10
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rosernes plantage
tornBY KlitplAntAgE

lær de vilde roser at kende og mød deres kultiverede 
efterkommere. på den botaniske vandring besøger vi 
nogle af de spændende slugter, som igennem tusin-
der af år har præget landskabet her. Efter turen frem-
viser rosengartner Ellen lykke fra rosengartneriet på 
djursland en række forædlede, gamle roser.

turledere: naturvejleder torben Stæhr og Ellen lyk-
ke, rosengartneriet
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

p-plads ved tornby plantørbolig, 
russerbakkevej i tornby Klitplantage

tidspunkt: kl. 14.00-17.00
dato: 27.6

Tversted kommuneplantage og 
vågholt mose
Vi færdes i et sjældent set landskab, der bringer os 
tusindvis af år tilbage, til den tid hvor Skagen oddes 
ældste rimme-dobbelandskab blev dannet. i mosen 
trives sjældne planter, dyr og fugle. i skoven findes 
der vandhuller, til fordel for dyr og fugle. 
turledere: naturvejleder: Villy K. hansen og ornito-
log henning Schmidt
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

fra tversted passeres Øster tverstedvej, kør et lille 
stykke, drej til høre ad præsevejen. Mod tversted 
passeres Europavej på venstre hånd, kør ca. 2 km., 
drej til venstre ud af præstevejen. fælg skiltene med 
den blå ugle til mødestedet. 

tidspunkt: kl. 14.00- ca. 16.00
dato: 27.6
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mølledage i Østerklit
tVErStEd KlitplAntAgE

i tversted Klitplantage ligger laden til en gammel pa-
rallelgård med en stokmølle på taget. Møllen er den 
sidste fungerende af sin art i landet. der fortælles 
om bygningen og stokmøllen. Er der vind nok sættes 
møllen i gang og det knirker og knager når der males 
grutning. Et stykke energi-damarkshistorie fortælles 
af medlemmerne i Østerklit Møllelaug.

turleder: Skovløber lars pedersen sammen med 
Østerklit Møllelaug
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

Østerklit i tversted Klitplantage.
parkering ved p-pladsen ved tversted Søerne

tidspunkt: kl. 13.00-15.00
datoer: 24.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8

krøyers hus
SKAgEn

Krøyers hus åbnes for offentligheden. her vil en med-
arbejder fra naturstyrelsen vise rundt og fortælle om 
Krøyers hus. rundvisningen foregår på dansk. i dag 
rummer Krøyers hus administrationen for natursty-
relsen, Vendsyssel og er daglig arbejdsplads for 13 
medarbejdere.

Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

Sct. laurentiivej 148,
9990 Skagen.

tidspunkt: kl. 16.00-17.00
datoer: 24.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8 · 12.8 · 19.8



sæler, gøgeurter og strandtudser
SKAgEnS grEn

grenen er sikkert danmarks mest kendte og unikke 
naturområde. grenen er stedet hvor nyt land dannes 
og er enden af et kontinent.  Ved grenen er der en 
bestand af sæler, vi kan være heldige at se dem. hvad 
gør man hvis de ligger ensomme, eller ser syge ud? 
i områderne med vilde orkideer, kan vi måske også 
høre strandtudsernes forunderlige lyde.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

”reset” ising med tranebær, og mo-
sebølletærte -  rÅBJErg KirKE
her på egnen har der igennem tiderne været tra-
dition for at sanke, til vinterens kost- og vitamintil-
skud, så vi tager på heden og finder de bær og urter. 
pladsen ved Kirken har været anvendt som festplads, 
her kan der smages på alskens produkter. det er ikke 
store boder og mange penge vi snakker om, men lidt 
fribytteri for hyggens skyld. Spørgsmål om arrange-
mentet besvares på 21 61 83 43.

turledere: naturvejleder Villy K. hansen samt tand-
læge Jens Bjerregård og fiskeeksportør Jan B. nielsen.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

p-pladsen på grenen, ved kiosken,
9990 Skagen 

tidspunkt: kl. 10.30- ca.13.00
dato: 30.6

p-pladsen ved råbjerg kirke

tidspunkt: kl. 14.00-17.00
dato: 2.7

råbjerg mile og soldug
rÅBJErg MilE

råbjerg Mile er en højhastighedsvandremile. i dag 
står Milen som et monument over en sandflugtshi-
storie. hvad er målet for fremtidens milevandring? 
findes der stjernestøv i danmarks største ørkenland-
skab?  findes der kødædende planter ved Milen? 
hvordan mon strandtudserne har det? Medbring 
gerne flere spørgsmål.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen ved råbjerg Mile
9990 Skagen

tidspunkt: kl. 11.00-13.00
dato: 6.7

Naturen på Toppen

handicapdag og rullende trapper 
rÅBJErg MilE

også denne sommer laver naturstyrelsen kørestols-
bane i råbjerg Mile. få svar på hvor Milen og sandet 
kommer fra? hvilke dyr, planter og fugle trives i dette 
ørkenlandskab? Er der stjernestøv og kviksand i Mi-
len? Kørestolsbanen vil være lagt ud i dagene 8. til 12. 
juli, så rigtig mange med bevægelseshandicap kan få 
muligheden for en sommerudflugt og en oplevelse, 
der vil huskes længe.
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og skovar-
bejder Mikael olesen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

Ved toiletbygningen på råbjerg Miles p-plads. 
(der er handicap toilet).

tidspunkt: kl. 13.30- ca. 16.30
dato: 8.7
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råbjerg mile og soldug
rÅBJErg MilE

råbjerg Mile er en højhastighedsvandremile. i dag 
står Milen som et monument over en sandflugtsh-
istorie. hvad er målet for fremtidens milevandring? 
findes der stjernestøv i danmarks største ørkenland-
skab? 
findes der kødædende planter ved Milen? hvordan 
mon strandtudserne har det? Medbring gerne flere 
spørgsmål.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

stokfisk, røget fisk og snobrød
lØnStrup

tag hele familien med på strandtur. der bliver mange 
emner og forskellige gøremål, som børn og voksne 
må hjælpe hinanden med. der skal gøres klart ved 
bålstederne, laves fiskesuppe og der skal laves dej til 
snobrød, røges fisk og tilberedes stokfisk. Medbring 
kaffe, te, sodavand og grillmad efter behov. 
turledere: naturvejleder Villy K. hansen, skovar- 
bejder Mikael olesen begge naturstyrelsen samt 
naturvejleder per Westermark skoletjenesten i hjør-
ring og naturvejleder Jacob Kofoed.
Arrangører: naturstyrelsen Vendsyssel, samt hjørring 
kommune og skoletjenesten hjørring.

p-pladsen ved råbjerg Mile

tidspunkt: kl. 15.30-ca. 17.30
dato: 15.7

på stranden i lønstrup, nedenfor rednings- 
huset, lønstrup, 9800 hjørring 

tidspunkt: kl. 14.00-ca. 18.00
dato: 23.7

råbjerg mile og soldug
rÅBJErg MilE

råbjerg Mile er en højhastighedsvandremile. i dag 
står Milen som et monument over en sandflugtshi-
storie. hvad er målet for fremtidens milevandring? 
findes der stjernestøv i danmarks største ørkenland-
skab? 
findes der kødædende planter ved Milen? hvordan 
mon strandtudserne har det? Medbring gerne flere 
spørgsmål.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen ved råbjerg Mile
9990 Skagen 

tidspunkt: kl. 16.00- 18.00
datoer: 28.7

hornmusik og solnedgang
rÅBJErg MilE

når solen sænker sig over landskabet, så er Brass Ka-
pellet klar til at spille. En højhastigheds vandremile, 
danmarks største ørkenlandskab og et monument 
over en sandflugts historie. hvor kommer Milen og 
sandet fra? findes der stjernestøv i Milen?  findes 
der kødædende planter ved Milen? Medbring gerne 
flere spørgsmål.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel og Brass Kapel-
let nordvendsyssel.

p-pladsen ved råbjerg Mile

tidspunkt: kl. 20.00- ca. 22.00
dato: 21.7
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mad fra havet og bjesk lavet på 
urter fra området
rÅBJErg MilE

En aften i danmarks største ørkenlandskab, med fortæl-
ling om områdets historie og planter. på Sydsiden af Mi-
len møder vi Jan B. nielsen, der er parat med lidt god 
mad og et glas vin. 
pris: inkl. mad og et glas vin eller en øl/vand samt bjesk 
200 kr. der kan købes ekstra vin, øl/vand. Max 35 billet-
ter, tilmelding senest onsdag d. 29.7 på tlf. 21 61 83 43.
turledere: naturvejlederne Villy K. hansen og Søren 
o. Sørensen samt fiskeeksportør Jan B. nielsen
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel  

vals ved Østerklit 
tVErStEd plAntAgE

En danseeftermiddag i det grønne tæt ved hav og klit 
på gårdspladsen ved møllegården Østerklit i tversted 
Klitplantage. 
Musikken: Kielgasterne, som bl.a. spiller spillemands-
musik fra hirtshalskanten efter otto pleth/Aksel la-
defoged, i.p. nielsen, Kræn Ejstrup og p.o. Kiel.
Bemærk: Arrangementet er gratis, men medbring 
selv kaffe, kage osv.
Arrangører: naturstyrelsen og Kielgasterne (Kaj Ber-
telsen, tlf. 51 92 54 93)

familiefisketur og aftenhygge 
tVErStEd SØErnE

fisketur for børn fra 6 år til 12. år ifølge med foræl-
dre/bedsteforældre. Arrangement handler om fiskeri 
og hvilke søer det er tilladt at fiske i. der kan lånes 
fiskegrej på stedet. Medbring gerne eget fiskegrej. 
de fisk der fanges kan grilles eller ryges på stedet. 
Vi laver også smagsprøver af fisk fra havet. Medbring 
madpakke, eller noget som kan grilles samt kaff/te, 
saft.

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og skovar-
bejder Mikael olesen
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

p-pladsen ved råbjerg Mile
9990 Skagen.  

tidspunkt: kl. 18.30-22.30
dato: 31.7

Man kan ikke køre i bil hen til Østerklit, men fra p-plads-
en ved tversted Søerne er der en dejlig gåtur på 800 m. 

tidspunkt: kl. 13.30- ca. 16.00
dato: 2.8

tversted Søernes p-plads ved 
tversted Klitplantage, 9881 Bindslev. 

tidspunkt: kl. 16.30- ca. 20.00
dato: 3.8

sct. laurentiius Tårer - perseiderne 
rÅBJErg MilE/BunKEn KlitplAntAgE

En nat med stjernedrys. det er weekend, så tag hele 
familien med. Ved Milen venter der os en forhåbentlig 
stjerneklar himmel, som vil kaste et eventyrligt drys af 
stjernestøv, over nattens ørkenlandskab. i disse dage, 
passerer Sct. laurentiius tårer over nattehimmelen. 
Medbring noget varmt at drikke og vær opmærksomme 
på, i mørket forstærkes lys og lyde. 

turleder: naturvejleder Villy K. hansen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen ved Bunken Klitplantage på
råbjergvej over for Bunkenhus.

tidspunkt: kl. 23.00-ca. 2.00
dato: 14.8

Naturen på Toppen
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Bjesk og naturtur
tVErStEd KlitplAntAgE

Vi færdes i plantagen, på stranden og på sletterne ved 
Østerklit, her får vi en snak om stedernes vegetation samt 
hvad der i gennem historien har været tradition for at 
samle, til vinterens forrådskamre. for det gode helbreds 
skyld, prøvesmager vi en bjesk eller to. 
Vi laver bål og koger vand til kaffe/te

pris: 75 kr.
turledere: naturvejlederne Villy K. hansen og Søren o 
Sørensen 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

tversted Søernes p-plads i 
tversted klitplantage, 9981 Bindslev

tidspunkt: kl. 19.00- ca. 21.30
dato: 28.8

kyst til kyst - naturens dag
SKAgEn KlitplAntAgE

Blå September
turen er på ca. 15 kilometer og for vandringsfolk med 
et godt bentøj. ruten er lagt så vi kommer igennem 
klitplantage, over hulsig hede, kysten ved Kattegat, 
Sandmilen og barske klitter ved Skagerrak. 
Bemærk: Medbring madpakke, væske og kaffe/te, 
der er indlagt et par spise/kaffepauser.
pris: voksne 50. kr. børn gratis.
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og ornitolog 
henning Schmidt
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

frederikshavnsvej 200, ved Vester 
opsyn, 7 km. Syd for Skagen

tidspunkt: kl. 11.00- ca. 16.30
dato: 12.9

Det er skallens Dag og naturens Dag 
BunKEn KlitplAntAgE - BirKESØEn

Blå September
i søer er medefiskeri er en let tilgængelig form for 
lystfiskeri. folkene bag foreningen www.skallen.dk 
kommer med fiskegrej, og de vil lære os at være 
medefiskere. fisketuren er for børn fra 6 år til 12. år 
ifølge med forældre/bedsteforældre. fiskegrej findes 
på pladsen, men medbring gerne selv fiskestang. 

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og skovar-
bejder Mikael olesen samt folk fra www.skallen.dk
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel  

p-pladsen ved Bunken camping 
over for Bunken klitplantage

tidspunkt: kl. 10.00- ca. 15.00
dato: 13.9

”store Dragedag”
rÅBJErg MilE

– hele familien kan flyve med drager. råbjerg Mile er 
det ultimative sted for dragefolket, her er der nemlig 
altid en frisk vind, som er vant til at tage kampen op 
med de forblæste elementer. tag godt tøj på og med-
bring styrkende proviant. Vi bygger gode og stabile 
drager, efter de gamle modeller. der er byggemate-
rialer til rådighed. Bemærk: Vi flyver hver år, sidste 
weekend i august eller første weekend i september.
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og hans 
nielsen.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel, Skagen lokal-
historisk forening. 
toiletbygningen ved råbjerg Miles p-plads. 

tidspunkt: kl. 10.30- ca. 15.00
dato: 30.8
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Dynamisk natur og sæler
SKAgEnS grEn

Blå September
grenen er danmarks mest kendte og unikke naturom-
råde og enden på et kontinent. Vi tager en snak gre-
nen og naturens dynamik og hvordan nyt land dannes. 
Ved grenen er der ofte sæler, vi kan være heldige at 
se dem. hvad gør man hvis de ligger ensomme, eller 
ser syge ud? 

turleder: naturvejleder Villy K. hansen.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

strandings historie ved skagerraks 
barske kyst- blå september
SKAgEn

her mellem revlerne mødte mangen et stolt skib sin 
skæbne, ofte endte mus og mand på havets kirke-
gård. hvad har havet igennem tiden betydet menne-
skene som beboede odden? den medbragte proviant 
madpakke, kaffe, te indtages efter vandreturen, der 
er på ca. 11 km. pris: den fælles bustransport til Kan-
destederne, koster 40. kr. pr. person. tilmelding se-
nest torsdag den 24.september på mobil: 21 61 83 43 
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og muse-
umsformidler Ane Bjerg thomsen. Arrangør: natur-
styrelsen, Vendsyssel og nordjyllands Kystmuseum, 

p- pladsen ved grenen,
9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.00- ca. 12.30
dato: 26.9

p- pladsen på Kanalvej (Stranden 2.km.) en sidevej til 
flagbakkevej, herfra køres der mod Vest. Se efter ugleskilt  

familien, mørket og milen  
rÅBJErg MilE

Sandheden om sand og en rigtig flot efterårs solned-
gang. Solen går ned ca. kl. 18:10. inden vi når tilbage 
til bilerne er det næsten mørkt, eller er det? lyser 
sandet op i mørket? findes der virkelig stjernestøv? 
har sand altid været sand? Kan man forsvinde i 
kviksand? Eller forsvinder vi i mørket? 

turleder: naturvejleder Villy K. hansen
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

p-pladsen ved råbjerg Mile

tidspunkt: kl. 17.30-19.30
dato: 12.10

Naturen på Toppen

tidspunkt: kl. 13.00- ca. 17.30
dato: 27.9

kartoffelferie og familieaktivitetsdag
MoSBJErg - SindAl

i efterårsferien i gamle dage holdt børnene fri fra 
skole. de var nødt til at arbejde i kartoffelmarken, 
da vinterføden skulle i hus. Kom voksne som børn og 
prøv selv at deltage i kartoffelhøsten. Ved landbrugs-
museet, kan børnene prøve at skyde med kartoffel-
bøsse og lave kartoffeltryk. Kl. 11 og 14 er der ture i 
det landskab, hvor mennesker har efterladt sig spor 
de sidste 6000 år.
turledere: naturvejlederne Villy K. hansen og skov-
arbejder Mikael olesen i samarbejde med hus-
mandslauget og Vendsyssel historiske Museum.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.
landskabs- og landbrugsmuseet i Mosbjerg, 
Jerupvej 613 (mellem Mosbjerg og Vogn)

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
dato: 14.10



Ved den tilsandede Kirke,
9990 Skagen.

tidspunkt: kl. 14.30-17.00
dato: 5.12

Naturen på Toppen

gårdbo egekrat og gårdbo Tingsten 
ÅlBæK KlitplAntAgE

Stærk som jern, sådan beskrives egetræet i den nor-
diske mytologi, Ja selv sandflugten har egene over-
levet. Ved gårdbo tingsten, der ikke ligger langt fra 
galgebakken, har de tavse træer, siden forgangen tid, 
stået som vidner til strafudmålingerne ved Birketin-
get. turen er på ca. 5 km. og går til tingstenen, Knas-
borg Å, stensletterne og gårdbo Egekrat. Medbring 
kaffe/te. 

turledere: naturvejleder Villy K. hansen og muse-
umsdirektør Michael Ax, nordjyllands Kystmuseum
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen på gårdbovej, 2 km. vest for Ålbæk by.
Se efter ugleskiltet.

tidspunkt: kl. 13.30-17.00
dato: 24.10

en frisk løvfaldstur i skoven
uggErBY KlitplAntAgE

En vandretur i efterårskoven og et besøg i et udkigs-
tårn med uendelige udsigt over plantage og hav.
i skoven færdes vi mellem gamle egetræer og ene-
bærbuske. uggerby Å er en å med flere navne. den 
slynger sig gennem landskabet, som ganske langsomt 
hæver sig omkring åen. Medbring kaffe/te.

turleder: naturvejleder Villy K. hansen. 
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel.

p-pladsen ved den tidligere opsynsbolig, 
tolstrupvej 20, uggerby

tidspunkt: kl. 14.30-17.30
dato: 8.11

nissekomsammen ved 
Den Tilsandede kirke
SKAgEn KlitplAntAgE

det er snart jul og traditioner skal jo holdes i hævd, 
derfor bliver man nødt til at tage en tur ud i vores 
hyggelige skov. der bor de, altså nisserne, og de har 
boet der i mange hundrede år. på gåturen i skoven, 
kan vi være heldige at møde et rigtigt nisseorkester, 
og inden vi går hjem, er der kakao og julegløgg med 
æbleskiver til. Mon ikke der er pyntet op og julemu-
sik i det gamle kirketårn.
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og skovar-
bejder Mikael olesen.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel

sulbæk, solsbæk og stensnæs, tre 
fantastiske naturperler
SæBY

her ved kysten mødte mangen et stolt skib sin skæb-
ne i mellem revlerne og ofte endte både mus og 
mand på havets kirkegård. hvad har havet igennem 
tiden betydet for de mennesker som beboede od-
den? den medbragte proviant spises og dertil styrker 
vi os på en Strandings Bjesk. 
turledere: naturvejleder Villy K. hansen og muse-
umsformidler Ane Bjerg thomsen.
Arrangør: naturstyrelsen, Vendsyssel og nordjyllands 
Kystmuseum.
Sulbæk drej ind ved Svalereden camping og kør ca. 
100 m. mod nord. følg Strandhusevej til p-pladsen. 
Se efter ugleskiltet. 

tidspunkt: kl. 13.00- ca. 17.00
dato: 25.10
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Tur i skoven og klitterne
SKAllErup

Hvad sker der i Skallerup Plantage?
Skallerup plantage har været hårdt ramt af stormfald. 
Vi snakker  bl.a. om hugst, gentilplantning og selvfor-
yngelse. Vi slutter turen af i Skallerup indlandsklitter 
og hører om naturpleje i det fredede område.

turledere: lars Vandkjær og Jens Baggesen, park og 
Vej, hjørring Kommune.

mødested: p-pladsen ved Skallerup indlandsklitter 
på grønne Klitvej

tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 29.4

stille tur - krop og sansning er i fokus
BAggESVogn

Stilhed, fordybelse og eftertænksomhed
i en travl hverdag kan vi hurtigt overhøre kroppens 
signaler.Signaler der bliver til på baggrund af de man-
ge sanseindtryk kroppen hele tiden registrerer.Alle 
sanseindtryk er vigtige i forhold til vores kropsbe-
vidsthed. Kom og bliv inspireret til hvordan du aktivt 
kan bruge naturen og udelivet til at øge fokus på krop 
og sansning. turen vil foregå i stilhed for at skærpe 
opmærksomheden. opsamling til sidst hvor der vil 
være mulighed for at udveksle oplevelser og reflek-
sioner. gåturen er på ca. 4 km. husk praktisk fodtøj.
Arr.: Afspændingspædagog og naturmedarbejder 
Margrethe hejlskov, team natur, hjørring Kommune.

mødested: Baggesvogn Skov, p-plads på Borrisholtvej.
tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 12.5

løvspringstur i Tislum plantage
SindAl

Hvordan drives skoven?
tag med på en tur gennem den ny-udsprungne skov. 
Vi snakker om kommunens drift af skoven og om 
hvordan den skal se ud i fremtiden. desuden fortæl-
les der om tislum plantages spændende historie.

turledere: lars Vandkjær og Jens Baggesen, park og 
Vej, hjørring Kommune.

mødested: p-pladsen på tislum hedevej, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 20.5

      vandretur
hJØrring

Vi bygger kulturelle broer - en tværkulturel naturtur
Vi går en tur på den blå Kløversti i hjørring, en sti på 
5 km med temaet ”Byens Vand”. turen går fra rådhu-
set gennem Svanelunden og folkeparken. Byens bor-
gere, turister og andre gæster som f.eks. flygtninge 
får mulighed for at vandre sammen, at bygge kultu-
relle broer.der vil blive guidet og fortalt om sund-
hedsfordele ved at vandre i naturen. det vil foregå 
på dansk og engelsk. Venligboerne er et frivilligt net-
værk i hjørring Kommune - find os på facebook.
turguide: lone Jessen, frivillig i Venligboerne og John 
hansen, sundhedskoordinator, hjørring Kommune.

mødested: Springvandspladsen v/rådhuset,
9800 hjørring.
tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 27.5
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fugletur
hJØrring

Morgenfugle-cykeltur
denne morgen cykler vi ud i landskabet og lytter og 
ser på lokale ynglefugle – undervejs præsenteres 
dansk ornitologisk forenings Atlasiii-projekt, som 
netop er i gang med at registrere landets ynglefugle. 
Vi kører i let kuperet terræn på asfaltvej på en 30 
kilometers rundtur fra Bagterpskolen til ilbro, tårs, 
rønnebjerg og høgsted, inden vi vender tilbage til 
udgangspunktet.  husk mad og drikke.

Arrangør: Anders Østerby

mødested: p-pladsen, Bagterpskolen, fuglsigvej 1, 
9800 hjørring

kystsikring ved lønstrup
lØnStrup

Hvad gør kommune og hvilken natur er her?
havet æder af kysten ved lønstrup. i en periode på 
ca. 200 år rykkede kysten hvert år i gennemsnit 1,3m 
tilbage. Efter en voldsom storm i 1981 åd havet helt 
ind til redningshuset, og herefter begyndte man at 
kystsikre. Specialkonsulent thomas lomholt fra hjør-
ring Kommune vil på en vandretur fortælle om hvor, 
hvordan og hvorfor der kystsikres og ikke kystsikres. 
naturvejleder Jakob Kofoed vil undervejs fortælle om 
klintens tilblivelse, planter og dyr.
turledere: Specialkonsulent thomas lomholt, hjør-
ring Kommune og naturvejleder Jakob Kofoed, Vend-
syssel historiske Museum

mødested: Bådepladsen i lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 9.00-13.00
dato: 31.5

tidspunkt: kl. 17.00-18.30
dato: 17.6

skumringstur
MoSBJErg

En tur i den grønne skov, ved aftenstide
på en vandring i den dejlige natur i Vogn, hører vi om 
de ting folk troede på i gamle dage og mærker den 
begyndende nattestemning.  det bliver en aften med 
elverfolk og ellepiger og måske ser vi også en flager-
mus. Vi oplever, hvordan det var før vi fik elektrisk 
lys og måtte nøjes med petroleumslamper. turen er 
egnet for familier med børn fra 10 år. husk fornuftigt 
fodtøj og påklædning efter vejret.
turleder: lars danielsen, Skoletjenesten ved Vend-
syssel historiske Museum

mødested: landskabs og landbrugsmuseet i Mos-
bjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal

Tarzan-tur for de små
MoSBJErg

Tør du prøve ?
tør du smage på en myre, eller mærke på det elektri-
ske hegn? tør mor og far? Vi går en tur i landskabet 
ved museet i Vogn. Vi ser på de planter og smådyr vi 
møder, hører historier om dem og undersøger, hvor-
dan en myre smager og hvordan et elektrisk hegn 
føles. Vi skal også prøve en tur i det gamle ”karrusel-
træ” og lære at spytte ”langspyt”. turen er egnet for 
familier med mindre børn. Medbring fornuftigt fod-
tøj og påklædning efter vejret.  der bliver tid til at spi-
se en madpakke undervejs.  turleder: lars danielsen, 
Skoletjenesten ved Vendsyssel historiske Museum

mødested: landskabs og landbrugsmuseet i Mos-
bjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 21.00-23.00
dato: 2.6

tidspunkt: kl. 17.30-19.30
dato: 30.6
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stokfisk, røget fisk og snobrød
lØnStrup

For hele familien
tag hele familien med på strandtur. der bliver mange 
emner og forskellige gøremål, som børn og
voksne må hjælpe hinanden med. der skal gøres klart 
ved bålstederne, laves fiskesuppe og der skal laves 
dej til snobrød, røges fisk og tilberedes stokfisk. hvad 
er stokfisk? hvorfor skal stokfisken hænge i timer 
over spyhøjde? Vi skal også have noget at vide om 
fiskeri og fiskemetoder gennem tiderne. Vi har en lille 
fisketrawl med, som børnene kan fornøje sig med i 
strandkanten samt skraberedskaber, der kan anvend-
es på lavt vand, måske er der små rejer?
Medbring kaffe, te, sodavand og grillmad efter behov. 

Arrangører: naturstyrelsen Vendsyssel, samt hjørring 
kommune og skoletjenesten i hjørring.

turledere: naturvejleder Villy K. hansen, skovarbej-
der Mikael olesen begge naturstyrelsen samt natur-
vejleder per Vestermark skoletjenesten i hjørring og 
naturvejleder Jakob Kofoed.

mødested: på stranden i lønstrup, nedenfor red-
ningshuset 
tidspunkt: kl. 14.00-18.00
dato: 23.7

krydderurter og lægeplanter  
hJØrring

Gammel overtro eller?
i museets gamle urtehave, ser vi på krydderurter og 
lægeplanter. hvordan troede man de virkede og er 
der noget om snakken. det bliver en tur med mas-
ser af dufte og smagsindtryk, krydret med facts og 
røverhistorier.

turleder: lars danielsen, Skoletjenesten ved Vend-
syssel historiske Museum.

mødested: Vendsyssel historiske Museum, Museums-
gade 5, 9800 hjørring
tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 11.8

fiskeri på lavt vand uggerby strand
uggErBY

Vi fanger smådyr
Vi går på jagt efter krabber, rejer og andre spænden-
de dyr på det lave vand – og prøver også at fange 
fisk og smådyr i strandsøerne. Måske er vi heldige 
at finde den sjældne strandtudse. Skiftetøj og hånd-
klæde anbefales.

Arrangør: Anders Østerby, Skoletjenesten.

mødested: p-pladsen ved uggerby Strand (for enden 
af tolstrupvejvej)

tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 16.8
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vandring på hjertestien
hJØrring

En af Hjørrings Kløverstier
Vi vandrer på den smukke rute i hjørring Bjerge. du 
kan vælge den distance, der passer dig bedst. den 
længste ca. 4 km. når vi mødes, fortæller John blandt 
andet om sundhedsfordelene ved at vandre i natu-
ren. på turene fortæller helle, nuka og Else om be-
vægelses og motions betydning for hjerte og kreds-
løb.  de vil også fortælle om betydningen af træning 
i naturen for mennesker med kroniske sygdomme og 
vise øvelser på udvalgte steder.

Arrangør: hjørring Sundhedscenter, Borgersundhed

turleder: Sygeplejerskerne helle Korsgaard, nuka 
Mortensen og Else deichmann nielsen fra Borgers-
undhed og sundhedskoordinator John hansen, alle 
hjørring Kommune. 

mødested: hjørring Bjerge, p-plads v ”Bellevue”, 
toelhøjvej 31B), 9800 hjørring
tidspunkt: kl. 15.30-17.30
dato: 1.9

Årstidens supper over bål
SindAl

Vi laver suppe af de ting, der findes i naturen m.v. 
Arrangementet starter med indsamling af svampe, 
urter og grøntsager fra naturen og husmandsstedets 
køkkenhave. herefter starter vi bål op og klargør kød 
og grøntsager, der kommes i den store suppegryde. 
Mens suppen koger, er der mulighed for at lege gam-
le lege, snitte i en pind eller lignende. til slut nydes 
den forhåbentlig velsmagende suppe. husk udetøj 
– vi er udenfor og i udendørs værkstedshytter hele 
tiden.
Arrangør: niels Staun, Skoletjenesten ved Vendsyssel 
historiske Musuem. 

mødested: landskabs og landbrugsmuseet i Mos-
bjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal
tidspunkt: kl. 17.00-20.00
dato: 2.9

flagermustur ved Bjørnager
SindAl

Nattens flyvende dyr
tag med, når vi går på opdagelse efter flagermus i 
Bjørnager-området, der er kendt for at rumme en 
god bestand af dværgflagermus - men måske er der 
også andre arter at finde? Sammen med naturvejle-
der Bo Storm vil vi ved hjælp af en flagermusdetektor 
prøve at lytte os frem til de fascinerede natdyr. Vil vi 
også lokke natsommerfuglene frem med lys - de er 
vigtig føde for flagermusene. husk gummistøvler og 
gerne en stærk lommelygte.
turguide: Anders Østerby, Skoletjenesten ved oce-
anariet.
mødested: p-pladsen ved Bjørnager, Vogn, Bjørna-
gervej 80, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 20.00-22.00
dato: 27.8

N
A
TU

RVEJLEDER



Hjørring Kommunes Naturvejlederarrangementer

stille tur - mental hygiejne
tornBY

Stilhed, fordybelse og eftertænksomhed
Mental opladning har vi alle brug for i en travl hver-
dag. Kom og bliv inspireret til hvordan du aktivt kan 
bruge naturen og udelivet til mental hygiejne. Vi vil 
have fokus på de mange sanseindtryk vi får ved at be-
væge os rundt i naturen og give tankerne et frikvar-
ter og lade dem hvile. turen vil foregå i stilhed for at 
skærpe opmærksomheden. husk praktisk fodtøj. tu-
ren er på ca. 4 km gennem ujævnt og kuperet terræn. 
opsamling til sidst hvor der vil være mulighed for at 
udveksle oplevelser og refleksioner.
Arrangør: Afspændingspædagog og naturmedarb. 
Margrethe hejlskov, team natur, hjørring Kommune
mødested: p-pladsen for enden af russerbakkevej, 
tornby, 9850 hirtshals. 
tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 22.9

skovrejsning  
SindAl

Ny skov ved Sindal
Slotved Skov bliver udvidet fra 46 ha til 142 ha. på 
en vandretur gennem området fortælles der om træ-
valg, til den nye skov, samt om nye stier og øvrige 
planlagte faciliteter. der vil være et særligt fokus på 
naturen i området og på hvordan den kan udvikles. 
En del af turen vil gå gennem dyrehaven og måske 
kan vi se nogle af dådyrene.

Arrangør: dn-hjørring, naturstyrelsen, naturvejle-
der Jakob Kofoed, VhM og hjørring Kommune.

mødested: p-pladsen i Slotved Skov, Astrupvej, 9870 
Sindal 
tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 24.10

sort sol over kærsgård strand
hirtShAlS

Oplev stærene gå til ro
hvis vi er heldige, kan vi opleve store flokke af stære 
samles over tagrørene og danne sort sol om end i 
mindre målestok end i marsken. herudover er der 
gode chancer for at se andre af rørskovens fugle.  tu-
ren går til Åslyngen, hvor rørskoven vokser omkring 
den afsnørede del af liver Å. undervejs fortælles 
der om stærenes liv og levned, inden solen går ned. 
turen er 2 km lang og går igennem ujævnt terræn. 
Medbring gerne varmt tøj og varme drikke.

turledere: Knud Mikkelsen og naturvejleder laus 
gro-nielsen, team natur, hjørring Kommune.
mødested: p-pladsen for enden af Kærsgård Strand-
vej. 

dato: 5.9 kl. 18.30-20.30
dato: 10.10 kl. 17.00-19.00

naturens dag
SindAl

- for hele familien
denne dag vil den rige og varierede natur på land-
skabsmuseet være i fokus. der er allerede registreret 
en lang række arter i området og nogle af dem prøver 
vi at vise frem. Men kom og vær med til at finde flere 
arter, jo flere øjne der ser jo mere finder vi!
Fugletur kl. 8-10. turleder:  Anders Østerby.
Svampetur kl. 10-12. turleder: Jakob Kofoed
Insektsafari kl. 10-12. turleder: hugo Kristensen og 
Anders Østerby.
Bioblitz kl 12-14. gennemgang af dagens fund. 
Arrangør: Skoletjenesten, dof- hjørring, VhM, dn- 
hjørring og hjørring Kommune. mødested: land-
brugsmuseet i Mosbjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 8.00-14.00
dato: 13.9
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Julepileflet
SindAl

Vi fletter julepynt og kranse i frisk pil. Der vil også være 
mulighed for at lave et fuglefoderbræt i træ og pileflet 
Vi starter med at klippe velegnede flettepil på mu-
seets pilemark. herefter demonstreres forskellige 
fletteteknikker, der kan anvendes til at vride kranse 
og flette hjerter osv. der vil også være mulighed for 
at lave et fuglefoderbræt af træstammer og pileflet. 
herfra kan fulgene fodres vinteren igennem.
hvis instruktøren får tid under flettearbejdet, vil der 
blive tændt et bål og varmet saft til deltagerne.
husk udetøj. det foregår udendørs og i en uopvarmet 
lade.

Arrangør: niels Staun, Skoletjenesten ved Vendsyssel 
historiske Museum

mødested: landskabs & landbrugsmuseet i Mos-
bjerg, Jerupvej 613, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 16.00-19.00
dato: 18.11

fisketrappen i Bindslev
BindSlEV

Mød laks og vandstær
Vi ser på fisketrappen, og er vi heldige, ser vi ørre-
derne springe i trappen. Måske kommer vandstæren 
og isfuglen forbi.

Arrangør: grøn guide carsten Bregnhøj, hjørring 
Kommune

mødested: p-pladsen ved Bindslev gl. Elværk, 9981 
Bindslev

tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 31.10

skovrejsning
hJØrring

Ny skov i Hjørring
i højene i hjørrings nordlige ende ved Vellingshøjvej, 
plantes der 70 ha ny bynær skov. på en vandretur 
gennem området fortælles der om trævalg, til den 
nye skov samt om nye stier og øvrige planlagte fa-
ciliteter. der vil være et særligt fokus på naturen i 
området og på hvordan den kan udvikles. turen vil 
også føre gennem et skovrejsningsområde, som blev 
plantet for 15 år siden.

Arrangør: hjørring Kommune, naturstyrelsen og na-
turvejleder Jakob Kofoed, VhM

mødested: højene Skole, parkeringspladsen, 9800 
hjørring
tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 7.11
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affaldsindsamling
frEdEriKShAVn

Hold naturen og byen ren
der smides rigtig mange tons affald i vores byer og 
langs vores veje. danmarks naturfredningsforening 
sætter hvert år fokus på problemet ved at lave en 
indsamlingsdag.  center for park & Vej støtter op om 
projektet.  for alle der har lyst til at være med, mødes 
vi til morgenkaffe i Maskinhallen, hvorefter vi går ud 
og samler skrald der, hvor behovet er størst. Vi har 
grej til rådighed. 

turledere: Karin A. Jensen dn og naturmedarbejder 
hanne lauritsen.

mødested: Maskinhallen, Skolegade 8,
9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 9.30-12.00
dato: 19.4

Cykeltur på hærvejen - 35 km
nYMØllE - frEdEriKShAVn

Cykeltur med historier langs hærvejsen
hærvejen forløber gennem hele danmark, nu også i 
Vendsyssel som vandre- og cykelrute. på denne tur 
følger vi cykelruten, hvor vi vil høre de mange histo-
rier om gravhøje, gamle kirker og små naturperler på 
ruten. husk vand og mad til turen, da vi holder en 
pause. turen er ca. 35 km og der cykles i roligt tempo. 
turen er gratis. der kan arrangeres tilbagetransport 
til nymølle.  Se også ”cykeltur på hærvejen - 70 km”.

turledere: naturmedarbejder hanne lauritsen og 
naturvejleder Bo Storm.

mødested: p-plads på hjørnet af tværhøjvej og 
nymøllevej, 9750 Østervrå
tidspunkt: kl. 13.00-17.00
dato: 26.4
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Cykeltur på hærvejen - 70 km
frEdEriKShAVn

Cykeltur med historier langs hærvejsen
for de friske tilbyder vi denne 70 km lange cykeltur til 
nymølle tur/retur.
på udturen kører vi langs vandredelen af hærvejsru-
ten ca. 35 km. Ved nymølle holder vi frokost. Kl. 13 
cykler vi hjem ad cykelruten tilbage til frederikshavn, 
sammen med dem der starter i nymølle (Se også 
”cykeltur på hærvejen - 35 km). der er mulighed for 
ting med i følgebil. turen er gratis, i møder bare op. 
Medbring selv proviant. 
turledere: naturmedarbejder hanne lauritsen og 
naturvejleder Bo Storm.

mødested: turistbureauet, Skandiatorv 1, 
9900 frederikshavn
tidspunkt: kl. 9.30-ca. 17.00 (pause i nymølle)
dato: 26.4

vandretur ved vesterskov
BrØndEn

Vandretur i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
lejrskolen Vesterskov ligger smukt i bakkerne ved 
Brønden. herfra vil vi gå en tur og høre om områdets 
historie. Vi vil fornemme områdets storhed og høre 
historier om naturen. Kræftens bekæmpelse sørger 
for en forfriskning efter turen.

turleder: naturvejleder Bo Storm

mødested: lejerskolen Vesterskov, Vesterskovvej 41, 
Brønden, 9352 dybvad
tidspunkt: kl. 18.30-21.00
dato: 28.4
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skovens Dag
frEdEriKShAVn

Familieaktiviteter i Bangsbo
Skovens dag er efterhånden blevet en tradition i dan-
mark. her i kommunen afholder vi dagen i Bangsbo 
dyrehave med forskellige aktiviteter for både børn 
og voksne. Kom og se skovmaskiner, køb en nyskåret 
planke til haven, klatre i træer, bag pandekager og 
meget mere. 
Se mere i dagspressen og på www.frederikshavn.dk. 

turleder: naturvejleder Bo Storm og naturmedar-
bejder hanne lauritsen

mødested: Bangsbo dyrehave, dronning Margrethes- 
vej 6, 9900 frederikshavn

Tørvegravning og natur
StEnhØJ

Sømosen ved Stenhøj
Ved Stenhøj findes der en ukendt naturperle, hvor 
der har været gravet tørv i århundrede. Mennesket 
har boet her siden oldtiden og siden har det været 
glemt for mange. Vi vil gå en tur i mosen, høre hi-
storier og fornemme det smukke område. tag kaffe 
med, som vi drikker efterfølgende ved mødestedet. 
husk praktisk fodtøj.

turledere: per Sandborg nielsen og naturvejleder 
Bo Storm

mødested: rydalvej 96, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 11.00-15.00
dato: 10.5

tidspunkt: kl. 19.00-22.00
dato: 26.5

stiindvielse 
StrAndBY

Indvielse af ny formidlingssti ved Bannerslund
Ved Strandby er der bl.a. fundet skatte fra Vikingeti-
den og ved Elling Å er der fundet jernalderskibe. park 
og Vej har i samarbejde med lokalhistorisk Arkiv i 
Strandby og Kystmuseet lavet en ny sti, for at fortælle 
de mange historier. der er lavet folder over området 
og tavler langs stien. Vi vil indvie stien denne aften.
Efter turen er der kaffe i Metodistkirken i Strandby. 

turleder: naturvejleder Bo Storm

mødested: p-plads ved hundeskoven, Strandbyvej, 
9970 Strandby

hestevognstur
JErup

Oplev den unikke natur på Statsfængslet Kragskovhede
Ved Jerup hede og Kragskov hede findes store vidder 
og en unik natur med både traner og kronvildt. Stats-
fængslet har ligget her siden 1946, og vi vil på turen i 
hestevogn høre historierne om fængslet. Vi skal høre 
om det store lifE projekt, som betyder, at området 
skal genskabes til hede efter tilgroning gennem flere 
år. En tur også for gangbesværede.

tilmelding på www.frederikshavn.dk 
pris: 350 kr. inkl. let aftensmad

mødested: Jerup, p-plads i rundkørslen, Skagenvej 
9981 Jerup

tidspunkt: kl. 19.00-22.00
dato: 18.5

tidspunkt: kl. 18.00-22.00
dato: 4.6



råbjerg mose
AAlBæK

Et af Danmarks største moseområder
her godt gemt på Skagen odde, ligge det store om-
råde råbjerg mose. her er rimmer og dopper og 
en unik natur, der ikke findes mange andre steder. 
frederikshavn Kommune er i gang med et stort na-
turplejeprojekt, lifE, som betyder, at området skal 
genskabes til hede. Vi vil gå en tur i området og se 
på arbejdet. 

turleder: forstkandidat catrina Kristensen og natur-
vejleder Bo Storm

mødested: Jerup, p-plads i rundkørslen, Skagenvej 
9981 Jerup
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undervandsjagt
frEdEriKShAVn

Oplev spændingen ved undervandsjagt
Kom og prøv om undervandsjagt er noget for dig. 
Måske du er heldig at få et par skrubber med hjem. 
Vi har udstyr med, du kan se til inspiration, og lidt 
grej du kan låne. der er erfarne undervands-jægere 
til stede til at guide dig under vandet. 
Arrangementet laves i forbindelse med palmestrand-
en openwater – men alle er velkomne.
Alle over 18 år skal have gyldigt lystfisketegn. Kan kø-
bes på www.fisketegn.dk.

turledere: frederikshavn Sportsdykkerklub og na-
turmedarbejder hanne lauritsen

tidspunkt: kl. 13.00-16.00
dato: 20.6

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
dato: 9.7

vandretur
frEdEriKShAVn

Vandretur på Kongestien
park og Vej anlagde for nogle få år siden Kongestien, 
en fantastisk vandretur i bakkerne vest for frede-
rikshavn. Vi vil gå den 9 km lange tur i roligt tempo, 
se området og høre historierne om Bangsbo, Vand-
værksskoven og meget mere. tag madpakke og kaffe 
med da turen er lang. 

turleder: naturvejleder Bo Storm

mødested: p-pladsen på Vrangbækvej ved Bangsbo 
Museum, 9900 frederikshavn

naturen på skinner
frEdEriKShAVn

Oplev det unikke landskab fra toget
toget starter i hjørring, kører over frederikshavn til 
Skagen. på turen vil vi høre historierne om landska-
bet og de mennesker, der har boet på Skagen odde. 
Se efter dyr og fugle, og er vi heldige ser vi traner 
på heden og vi hører om lifE projektet. der er kaffe 
undervejs og pause i Skagen. du kan stå på i hjørring 
eller frederikshavn. Enkelte billetter kan købes ved 
toget. tilmelding på www.frederikshavn.dk
pris: Voksne kr. 150 fra hjørring og kr. 125 fra frede-
rikshavn, Børn kr. 25.
turledere: naturvejleder Bo Storm
mødested og tidspunkt: kl. 9.00 hjørring, 
kl. 9.40 frederikshavn. retur i frederikshavn
kl. 13.45, hjørring kl. 14.25.tidspunkt: kl. 10.00-14.00

dato: 7.7 dato: 14.7
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I hugormens rige
hulSig

Tur på Hulsig Hede
hulsig hede er et fantastisk område på alle tider af 
året. Sommer som vinter. En storslået natur som vi 
skal se på denne gåtur. Vi skal høre historierne om 
området, og høre om naturplejen. naturgenopret-
ningsprojektet lifE, som er et projekt finansieret af 
Eu, skal genskabe naturen, som den så ud engang 
for mere end 50 år siden. tag kaffe og mad med, da 
vi holder en pause.

turleder: Agronom Sisse lindholm og naturvejleder 
Bo Storm. 

mødested: hulsig Kirke, hulsigvej 2, hulsig, 9990 Skagen. 
hvorefter vi kører 3 km videre inden vi går i heden.

tidspunkt: kl. 10.00-14.00
dato: 16.7

småfisk, krabber og rejer
StrAndBY

Familiehygge på Strandby Nordstrand
fiskeri med håndtrawl på det lave vand er en gammel 
tradition. det skal vi prøve. der bliver også mulighed 
for at låne ketchere og bakker så man selv kan gå på 
fangst. Vi har bassiner med, så vi kan se på det vi fan-
ger. En hyggeeftermiddag, hvor der vil være erfarne 
folk til stede for at hjælpe på vej. Kom når det passer 
jer sidst på eftermiddagen. der kan købes forfrisknin-
ger på havnen.
turleder: naturmedarbejder hanne lauritsen, lystfi-
sker Jesper thomsen m.fl. 190

mødested: gå ned ved Strandby Værft, nordre hav-
nevej 4, 9970 Strandby

Bjesktur
tolnE

Bjesktur i Tolne Bakker
her på kanten af kommunegrænsen mellem hjørring 
og frederikshavn, vil vi i samarbejde med herregår-
denes Bjesklaug, gå en tur i bakkerne og samle lyng-
blomster og revlingebær til bjesk. Vi vil også høre om 
bjeskfremstilling, og ikke mindst høre historier om 
området. Måske får vi en lille smagsprøve. tag kaffe 
med, da vi holder en pause i bakkerne. 

turledere: naturvejleder Bo Storm og herregårdenes 
bjesklaug 

mødested: tolne Station, Kirkevej 293, tolne, 
9870 Sindal, hvorefter vi kører videre.

tidspunkt: kl. 15.00-18.00
dato: 27.7

tidspunkt: kl. 19.00-22.00
dato: 18.8

familiehygge på frederikshavn marina
frEdEriKShAVn

Fang krabber og prøv en sejlbåd
Et par hyggelige timer på frederikshavn Marina. Vi 
fremstiller simple redskaber til at fange krabber med 
og går på jagt. Vi laver krabbevæddeløb og måske 
fanger du dagens hurtigste krabbe? Vi har også net, 
så du kan fange rejer i vandet. 
Sejlklubben giver dig mulighed for at prøve en kajak 
eller en tur i en optimistjolle under kyndig vejled-
ning. der kan købes forfriskninger på havnen. 

turledere: frederikshavn Sejlklub og naturmedar-
bejder hanne lauritsen

mødested: frederikshavn Marina, Søsportsvej 14, 
9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 14.00-17.00
dato: 6.8
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nordsøstien
SKiVErEn

Vandretur Skiveren - Skagen med overnatning
Vi vil følge nordsøstien fra Skiveren til Skagen. un-
dervejs vil vi overnatte på hjorts hotel, eller i telt.  
turen går gennem et fantastisk landskab og vi vil høre 
historier undervejs bl.a. lifE projektet. Se mere om 
turen på www.frederikshavn.dk hvor der også er til-
melding.
pris: kr. 950,- for fuld forplejning med overnatning på 
hotel og kr. 450,- med fuld forplejning og overnatning 
i eget telt.
turledere: fodslaw i frederikshavn og naturvejleder 
Bo Storm 

mødested: Skiveren camping, niels Skiverensvej 5,
9982 Ålbæk

tidspunkt: kl. 13.30
dato: 21.8-22.8

flagermus
Elling

Flagermus og overtro
langs Elling Å kan du ofte opleve flagermus, odder 
og isfugl. livet langs vores vandløb er righoldigt og 
spændende. Vi vil se, om vi denne aften kan opleve 
bl.a. flagermus. udstyret med ”bat detektorer”, som 
er et apparat der opfanger flagermusens skrig, vil vi 
gå en tur langs åen og en tur i Elling plantage. Måske 
kan vi være heldige at høre og se disse flyvende pat-
tedyr.

turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: Mariendalvej, p-pladsen ved Mariendals 
Mølle, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 20.00-22.00
dato: 3.9

svampelørdag
frEdEriKShAVn 

Kend spisesvampene og lær hvordan de tilberedes
hvilke svampe kan spises, hvad skal jeg passe på og 
hvor kan jeg samle dem? Vi samler svampe og laver 
mad i fællesskab over bål. restauratør Alfred pichler 
fra Møllehuset er sammen med os. Vi starter dagen 
med kaffe. husk evt. madpakke, da vi først spiser ved 
14.00 tiden.
pris: voksne kr. 195,-, børn kr. 50,- . 
tilmelding på www.frederikshavn.dk. 
turledere: Svampekenderne henning christensen, 
Annegrete Eriksen, restauratør Alfred pichler og na-
turvejleder Bo Storm.
mødested: forsyningen, Knivholtvej 15, 9900 fr.havn

Østers og muslinger
lYngSÅ 

Vandretur ved Professorens Plantage og smagen af 
havet.
godt gemt bag klitterne nord for lyngså ligger en 
lille oase, professorens plantage. plantagen rummer 
sjove historier, og på stranden har der været strand-
inger gennem tiderne. Vi vil gå en aftentur og høre de 
mange historier og nyde naturen, og efterfølgende 
spise østers og muslinger ved aftenbålet, lavet af re-
stauratør Jesper Winther.  pris: kr. 195,- .
tilmelding på www.frederikshavn.dk 
turledere: Museumsinspektør Jens thidemann og 
naturvejleder Bo Storm

mødested: Sydligste p-plads på Solsbækvej, profes-
sorens plantage. 5 km syd for Sæby

tidspunkt: kl. 9.00-16.00
dato: 29.8

tidspunkt: kl. 18.00-21.00
dato: 8.9
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Bøf, Brøl og Bordeaux 
frEdEriKShAVn

Hjortetur i Bangsbo Dyrehave
Brøl, mørke og hjorte i flok. Brunsttiden er en stor 
oplevelse. i Bangsbo dyrehave findes både kronvildt 
og dåvildt. denne aften vil vi går en i tur dyrehaven 
og forsøge at komme tæt på de store hjorte. Vi skal 
høre historierne om hjortevildt i danmark. Efter tu-
ren nyder vi en stor vildtbuffet i Skovhuset og mad på 
bål, med tilhørende vin.
tilmelding på www.frederikshavn.dk.
pris: kr. 450,- inkl. drikkevarer.
turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: Bangsbo dyrehave ved Skovhuset, dr. Mar-
grethes 6, 9900 frederikshavn. 

tidspunkt: kl. 17.00-21.00
dato: 25.9

vildtaften på aalbæk gl. kro
AAlBæK

Vildtaften med vinsmagning, jagthornsmusik og for-
tællinger om jagt
Ålbæk kro er denne aften rammen om en vildtaf-
ten med vinsmagning, atmosfære og fremragende 
vildtretter. Aftenen vil også byde på historier om 
storvildtsjagt i Afrika fortalt af vildtkonsulent Kurt 
thomsen. der vil blive spillet på jagthorn og fortalt 
jagthistorier om jægere i danmark.
tilmelding til Ålbæk Kro på tlf. 98 48 90 22.
pris kr. 495,- pr. person, inkl. vin og vinsmagning, 
underholdning under middagen. Se mere på www.
aalbak-gl-kro.dk. turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: Aalbæk gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Aal-
bæk

tidspunkt: kl. 18.00-23.00
dato: 10.10

Det vilde ædegilde
frEdEriKShAVn 

Vildtaften med ølsmagning
Øllets historie og vildt fra den danske natur hænger 
sammen. i danmark, og andre europæiske lande, har 
man spist vildtkød og drukket hjemmebrygget øl i en 
tid, hvor vin kun var forbeholdt kongen og adelen. på 
aftenen vil du smage spændende typer øl og få histo-
rien om ølbrygning og fortællinger om jagt og natur 
i danmark.
tilmelding til Møllehuset tlf. 98 43 44 00. Se mere på 
www.mollehuset.dk
pris kr. 495,- pr. pers inkl. ølsmagning. 
turleder: Møllehuset og naturvejleder Bo Storm 

mødested: Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 frede-
rikshavn

eventyr i Bangsbo
frEdEriKSAVn

Oplev skovhusets forvandling til Grims eventyr.
Skovhuset i Bangsbo dyrehave forvandles til pan-
dekagehuset fra eventyret ”hans og grethe”. Vi har 
mange forskellige sjove tiltag i støbeskeen. Kom ud of 
oplev aktiviteterne et par dage i efterårsferien. 
Se mere i dagspressen eller på www.frederikshavn.dk 
når tiden nærmer sig. 

turleder: naturvejleder Bo Storm og naturmedarbej-
der hanne lauritsen

mødested: Bangsbo dyrehave ved Skovhuset, dr. 
Margrethesvej 6, 9900 frederikshavn.

tidspunkt: kl. 18.00-23.00
dato: 2.10

tidspunkt: Se nærmere i dagspressen
dato: 13.10 & 14.10
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naturfilmfestival
frEdEriKShAVn

Naturfilm, fortælleringer og billeder
Maskinhallen er denne aften rammen om den første 
naturfilmfestival i frederikshavn. tiltaget er en del 
af nordisk filmfestival. Vi vil vise film om bl.a. ulven 
og skarven. du kan møde nogle af producenterne, 
der vil fortælle om deres film. Se mere i dagspres-
sen eller på www.frederikshavn.dk. festivalen åbnes 
af borgmester Birgit hansen. Spisning og kaffepause 
undervejs. 
pris kr. 195,- inkl. film, velkomstdrink, spisning og 
kaffe. tilmelding på www.frederikshavn.dk
turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 frederiks-
havn

tidspunkt: kl. 16.30-22.00
dato: 5.11

fatnæs ture
frEdEriKShAVn

Motionsture inden jul
få plads til lidt mere julemad. på 4 gåture i det bakke-
de terræn i Bangsbo-området vil vi følge naturen en 
hel måned. Vi går samme tur hver gang, i rask tempo. 
turene er på 6 km og starter fra Møllehuset. når vi 
samtidig får rørt benmusklerne, er der chance for at 
tabe nogle kilo inden jul. uanset vejret gennemføres 
turene. husk praktisk fodtøj. turen er ikke egnet for 
gangbesværede.

turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 frede-
rikshavn
tidspunkt: kl. 15.00-17.00
datoer: 30.11 · 7.12 · 14.12 · 21.12

Julestue i Bangsbo
frEdEriKShAVn 

Lav dine egne juledekorationer i Bangsbo Dyrehave
traditionen tro laver vi Skovhuset i Bangsbo dyre-
have om til julestue. her vil dygtige blomsterdeko-
ratører fra Sydbyens aktivitetscenter hjælpe med at 
lave juledekorationer og adventskranse af naturens 
materialer. Alle materialer er gratis, dog betales for 
lys. Enkelte børneaktiviteter og der er mulighed for 
at købe kaffe og kage. indgang fra p-pladsen ved ser-
gentskolen. 

turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: Skovhusets i Bangsbo dyrehave, dr. Mar-
grethesvej 6, 9900 frederikshavn.

Bannerslund skov
StrAndBY 

Vintertur i Bannerslund Skov
Bannerslund skov er en af de største skove frede-
rikshavn Kommune ejer og forvalter. Skovrejsningen 
som blev sat i gang i 1992, har været med til at forøge 
skovarealet, og det begynder nu at ligne en skov. på 
turen rundt i plantagen vil vi komme ud og se, hvor 
store træerne er blevet. Er der sne, kan vi være hel-
dige at se dyrespor.

turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: hundeskoven i Bannerslund skov, p-plads 
på Strandbyvej, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 13.00-16.00
dato: 29.11

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
dato: 23.1.2016
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sindallund
frEdEriKShAVn

Vintertur ved Sindallund og udløbet af Elling Å
hvem var Sindal og hvorfor plantede han en skov 
nord for frederikshavn? den historie vil vi høre på en 
gåtur ud til udløbet af Elling Å. på turen kan vi være 
heldige at få set havfugle, som ofte ligger tæt på ky-
sten på denne tid af året. husk varmt tøj.

turleder: naturvejleder Bo Storm 

mødested: ishuset ved palmestranden, nordre Strandvej 
22, 9900 frederikshavn.

grenen
SKAgEn

Vintertur på Grenen
grenen byder på store naturoplevelser hele året. Vi 
vil gå en tur på den nye sti som frederikshavn Kom-
mune har etableret i 2015. Vi vil se, hvad naturen 
har at byde på og om nogle af de mange trækfugle, 
er begyndt at komme sydfra. på turen vil vi fortælle 
om lifE projektet som er ved at ændre grenens 
udseende. husk praktisk fodtøj, da der ofte er vådt 
i området.

turleder: Agronom Sisse lindholm og naturvejleder 
Bo Storm 

mødested: p-pladsen på grenen, fyrvej 42, 9990 
Skagen.

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
dato: 13.2.2016

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
dato: 5.3.2016



tidspunkt: kl. 14.00
dato: 25.7

Fra sted til sted

Tølt og træsko
JErup

Gangartsdyst på Jerup strand 
En glad og uhøjtidelig kappestrid på islandske heste 
eller andre gangartsheste der kappes i sjov og alvor 
udenfor ovalbanerne. Max 70 deltagere. Et strålende 
skue også for tilskuere. ”havet – heden - hestene” 
i Jerup. Enhedspris uanset antal discipliner - 75 kr. 
overnatning og hyggelig grillfest om aftenen i Jerup 
idrætsforening (1 km). Mulighed for fold og trailer-p. 
Særskilt betaling.
følg opslagene på facebook ”fra sted til sted”. 
turleder: Jerup rytterlaug v/Betty Steglich-petersen 
tlf. 23 67 42 51.

mødested: Jerup Strand, fredborgvej, 9981 Jerup, 
fra kl. 11.00. Kaffepause kl. 16.00

tidspunkt: kl. 13.00-18.00
dato: 25.7

Terrænridt i aalbæk klitplantage
AAlBæK

Giv din hest en super skovtur
Arrangementet er åbent for alle ryttere. Aalbæk 
plantage er en stor flot klitplantage med udfordrende 
ridestier. Vi har afmærket en 12 km lang rute med 
flere mulige naturspring igennem meget varieret ter-
ræn uden biltrafik. Kontakt os i forvejen for at aftale 
starttidspunkt. der er folk til at tage imod og være 
behjælpelige i det angivne tidsrum. der kan købes 
forfriskninger. Mulighed for overnatning på høhotel, 
se www.rideklubben-Arr.dk. pris: kr. 50. 
tilmelding: Anne pontoppidan tlf. 30 26 86 77. 
email: Bestyrmedlem3@rideklubben-arr.dk
Arrangør: Aalbæk/råbjerg rideklub
mødested: Aalbæk råbjerg rideklub, høvej 64, 
9982 Aalbæk

tidspunkt: kl. 9.00-15.00
dato: 26.7

løbe-/gåture i aalbæk klitplantage
AAlBæK

Tag familien med i skoven
Arrangementet er åbent for alle der har lyst til en tur 
i skoven. Aalbæk plantage er en stor flot klitplantage 
med gode muligheder for forskellige aktiviteter. der 
er lavet afmærkede ruter i meget varieret terræn på 
stier og skovveje. der kan vælges mellem to ruter på 
5 og 10 km. i kan starte mellem kl.9.00 – 11.00, lokale 
løbere er tilstede og vejleder om ruterne. der kan kø-
bes forfriskninger.
Arrangementet er gratis.
Arrangør: Aalbæk Walk & run 

mødested: Aalbæk råbjerg rideklub, høvej 64, 
9982 Aalbæk

tidspunkt: kl. 9.00-13.00. nB start ml. kl 9-11.
dato: 26.7

voer Å i kano
præStBro/VoErSÅ

Strækningen Præstbro til Voerså
oplev dejlige Voer Å fra vandsiden. nyd turen fra 
præstbro til Voerså. 
turen tager ca. 3 – 4 timer og der er mulighed for 
pause undervejs. Medbring selv mad og drikke til tu-
ren. der er guider med på hele turen til at hjælpe og 
fortælle om området.
pris: kr. 300.- pr. kano inkl. udstyr
tilmelding og betaling: Søren holm tlf. 22 10 67 12.

mødested: Ved åen, hovedgaden/Voergårdsvej, 
præstbro, 9330 dronninglund.



voerså til hest
VoErSÅ

Hyggelig ridetur ved Voerså
tag med på en stille og rolig ridetur på ca. 8 km. Et 
kort stykke er på landevej, ellers er turen på grus- 
eller skovveje. oplev og hør om naturen omkring 
Voerså. turen er for alle og man skal selv medbringe 
hest. Efter turen tændes grillen til jeres medbragte 
lækkerier - giv evt. et lille bidrag til grillkul og hø.

turleder: ulla christensen.

tilmelding på tlf. 61 37 47 75, senest 20.07.

mødested: Vestergårdsvej 11, Voerså, 9300 Sæby

hyggelig og familievenlig eftermiddag
ØStErVrÅ

Prøv Petanque og Kroket i naturskønt område.
Vi starter med en lille gåtur omkring Skovsøen via 
Kjelds Sø til petanquebanerne.
Østervrå Borgerforening og Baptistspejderne serve-
rer kaffe, saftevand og pandekager.
herefter kan både store og små prøve kræfter med 
petanque og kroket.

turleder: petanqueklubben og Østervrå Borgerfor-
ening. tlf. 22 63 90 11 el. 22 17 15 42.

mødested: ”campingpladsen”, for enden af Bred-
gade, 9750 Østervrå.

tidspunkt: kl. 10.30
dato: 27.7

tidspunkt: kl. 14.00-17.00
dato: 27.7

småfisk, krabber og rejer 
StrAndBY

Familiehygge på Strandby Nordstrand
fiskeri med trawl på det lave vand er en gammel tra-
dition. det skal vi prøve. der bliver også mulighed 
for at låne ketchere og bakker så man selv kan gå på 
fangst. Vi har bassiner med, så vi kan se på det vi fan-
ger. En hyggeeftermiddag, hvor der vil være erfarne 
folk til stede for at hjælpe på vej. Kom når det passer 
jer sidst på eftermiddagen. der kan købes forfrisknin-
ger på havnen.

turleder: naturmedarbejder hanne lauritsen, 
lystfisker Jesper thomsen m.fl. 

mødested gå ned ved Strandby Værft, 
nordre havnevej 4, 9970 Strandby.

albæk bakkers afvekslende natur
VoErSÅ

Cykeltur Voerså-Mølholt retur gennem Albæk Bakker. 
cykeltur på ca. 20 km gennem Albæk Bakkers afveks-
lende natur og dyreliv med pitstop i Mølholt. Vi stop-
per flere steder og nyder naturen og Albæk Kirke. der 
vil være guider med på turen til at fortælle om om-
rådet. turen kan køres på almindelig cykel, og man 
medbringer selv cykel. 

turledere fra Voerså Borgerforening

mødested: Kro-grunden, Østkystvejen ved Voer Å, 
Voerså, 9300 Sæby.

tidspunkt: kl. 15.00-18.00 
dato: 27.7

tidspunkt: kl. 19.00
dato: 27.7
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løb med de lokale
ØStErVrÅ

Gå eller løb i skønt kuperet terræn
Vi er en gruppe løbeglade mennesker, som siden 
2006 er mødtes én gang om ugen for sammen at løbe 
ture i Østervrå og omegn. Kom og vær med, der er 
guider du kan følges med!
du kan vælge mellem to ruter: fem kilometer i gå-
tempo eller langsomt løb og 10 kilometer i et lidt 
hurtigere tempo.fornuftig påklædning til formålet!
Borgerforeningen er vært ved en forfriskning.

turleder: Østervråløberne.
tlf. 22 63 90 11 el. 22 17 15 42

mødested:”campingpladsen” for enden af Bredgade,  
9750 Østervrå

tidspunkt: kl. 17.30
dato: 29.7

Tur til nymølle Bæk
ØStErVrÅ

Tag med på vandretur i Nymølle Bæk
Bjarne thorndal fortæller om, hvad naturen i det 
skønne terræn har at byde på. nymølle Bæk – områ-
det er et af vensyssels smukkeste naturområder.
hør bl.a. om istiden, glasværk, blomster, fugle og me-
get mere.
fornuftigt fodtøj og påklædning efter vejret. Efter tu-
ren er der kaffe og kage ved Østervrå Borgerforening.

turleder: Bjarne thorndal og Østervrå Borgerfor-
ening.  tlf. 22 63 90 11 el. 22 17 15 42

mødested: nymøllevej 4, 9750 Østervrå.

tidspunkt: kl. 19.00 
dato: 28.7

hyggelig vandretur
lYngSÅ

Vandretur på HJERTESTIEN ved Lyngså
tag med på en hyggelig vandretur på lyngså´s nye 
hjertesti. turen er på 3,8 km, men kan afkortes – og 
kan gås både med og uden stave. tilmelding ikke 
nødvendig. Medbring selv vand og evt. andre for-
friskninger. 

turledere fra lyngså Borgerforening

mødested: Kulturhuset ”Værestedet”, 
Østkystvejen 168, lyngså, 9300 Sæby
tidspunkt: kl. 9.30
dato: 28.7

Tur i børnehøjde
lYngSÅ

Børnevenlig tur til Stensnæsstranden ved Lyngså
Spadseretur gennem ”natura 2000”-områder til 
Stensnæsstranden, hvor vi finder noget af danmarks 
flotteste opskyl af skaller. Vi skal også prøve at fange 
krabber og småfisk, som vi kan se nærmere på i vores 
bassin.

turledere fra ”Værestedet” og lyngså Borgerforening 

mødested:”Værestedet” i lyngså, 
Østkystvejen 168, 9300 Sæby.
tidspunkt: kl. 14.00
dato: 29.7

Fra sted til sted



på to hjul tæt på naturen
ØStErVrÅ

Mountain Bike i Grønneskoven
Et åbent arrangement for alle, der har lyst til en cy-
keltur i et naturskønt og afvekslende landskab, hvor 
man også kan være heldig at komme helt tæt på om-
rådets dyreliv.
ruten er afmærket, og der deltager lokale guider.
det er gratis at deltage, man medbringer selv cykel.
Østervrå Borgerforeningen er vært ved en forfrisk-
ning efter turen.

turleder: Østervrå Borgerforeningen
tlf. 22 63 90 11 el. 22 17 15 42

mødested:”campingpladsen”, for enden af Bredgade,  
9750 Østervrå

gåtur i fredet ådal
rAVnShØJ

Åsted ådal en sjælden perle 
gå med på en tur i et naturskønt område. Åsted ådal 
ligger som en lang smal ådal fra faurholt hede i syd til 
ravnshøj i nord. her kommer ikke mange mennesker. 
Men her findes tre fantastisk fine ruter i området. Vi 
går en tur i den sydlige ende af dalen, hvor der er 
fantastisk udsigt over Ålbæk bugt helt til Skagen. Ku-
peret terræn, men gode stier.
Efter turen er der kaffe og en snak om historie på 
Egnsarkivet.

turleder: Jørgen Stengaard og hanne lauritsen

mødested: den sydligste p-plads på fauerholt vej 
efter nr. 36, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 18.30
dato: 29.7

tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 29.7

lystfiskeri for begyndere
StrAndBY

Få hjælp til at komme i gang med lystfiskeriet
Kom og prøv at fiske fra molen i Strandby. her er 
plads til både de nye og de garvede. i vil få hjælp til 
at komme i gang, så i kan få sat den rigtige madding 
på krogen. der er mulighed for at købe eller låne fi-
skestænger i begrænset omfang. Madding kan købes 
på stedet. 
Alle over 18 år skal have gyldigt lystfisketegn. Kan kø-
bes på: www.fisketegn.dk, eller på Strandby havn til 
arrangementet. 

turleder: lystfisker Jesper thomsen m.fl. 

mødested: den Blå cafe, Søndre havnevej 25, 
9970 Strandby

Ørtoft klatrecenter 
Ørtoft

Kom ud i sommerlandet og afprøv dine grænser
Vi har følgende muligheder at tilbyde:
Klatring og rappelling på 10 meter højt tårn med flere 
sværhedsgrader.
Spring fra tårnet ud i gynge. Klatring på fritstående 13 
meter høje pæle. 
Jacobs stigen, hvor tre personer hjælper hinanden og 
klatrer samtidig. Kom og prøv. det er gratis at deltage 
- bare mød op. 
Vi kan kontaktes på mail kontakt@oekc.dk

turledere: instruktører fra Ørtoft Klatrecenter

mødested: Ørtoft Klatrecenter, Ørtoftvej 101, 
9300 Sæby

tidspunkt: kl. 10.00-13.00
dato: 30.7

tidspunkt: kl. 14.00-17.00
dato: 30.7
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oplevelsestur ved søparken
dYBVAd

Travetur og bålhygge
tag med på en trave- og oplevelsestur i området ved 
Søparken i dybvad. der vil være stop undervejs med 
fortællinger fra området. 
traveturen varer 1 – 1½ time. Efter turen hygger vi og 
laver lidt mad over bål. 
turen er gratis, man møder bare op.

turleder: dybvad Borgerforening

mødested: Søparken, Anlægsvej, 9352 dybvad

tidspunkt: kl. 17.30
dato: 30.7

aftentur på mountainbike i skoven
AAlBæK

Aktiv aften i Aalbæk Plantage
Arrangementet er åbent for alle der har lyst til en tur 
på mountainbike. turen bliver i roligt tempo og til-
rettelægges efter deltagernes erfaring. Er vi mange, 
deler vi os evt. op i grupper. der er guider med på 
turen til at fortælle om tips og tricks og om regler for 
kørsel i plantagen. gratis at deltage, men man med-
bringer selv cykel. Efter cykelturen er der mulighed 
for at købe kaffe og kage.

Arrangør: Aalbæk cykelklub

mødested: Ålbæk Kulturhus, Møldamsvej 9B, 
9982 Ålbæk
tidspunkt: kl. 19.00-20.30
dato: 30.7

aften løbe-/gåture i aalbæk plantage
AAlBæK

Tag familien med i skoven
Arrangementet er åbent for alle der har lyst til en tur 
i skoven. Aalbæk plantage er en stor flot klitplantage 
med gode muligheder for forskellige aktiviteter. der 
er lavet afmærkede ruter i meget varieret terræn på 
veje og stier.  
der er start mellem kl. 19.00-19.30. lokale løbere er 
til stede og vejleder mht. ruterne. Andre i familien 
kan evt. cykle – se næste arrangement.

Arrangør: Aalbæk Walk & run 

mødested: Ålbæk Kulturhus, Møldamsvej 9B, 9982 
Ålbæk

tidspunkt: kl. 19.00 -20.30
dato: 30.7

Fra sted til sted

Det gamle Jerup
JErup

Gåtur i Kalmar Egekrat
gåtur for alle. Kalmar egekrat med mølleslusen og de 
krogede egetræer er de ældste vidnesbyrd om det 
sted, hvor de første bosættere slog sig ned omkring 
Jerup. turen er på ca. 4 km og guides af lokalhistori-
ker frank nielsen, der inspirerende fortæller om livet 
på landet dengang.
gratis at deltage, du møder bare op. der sluttes med 
kaffe og kage til 20 kr.

turleder: Katrine fugl. tlf. 53 37 85 60

mødested:p-pladsen  v/ rundkørslen i Jerup,
Skagensvej, 9981 Jerup

tidspunkt: kl. 13.00-14.30
dato: 31.7



Ålefiskeri
StrAndBY

Prøv ålefiskeri en sen aften på Strandby Havn. 
har du fisket efter ål som barn? nu er der mulighed 
for at prøve det på Strandby havn. Erfarne fiskere vil 
hjælpe dig i gang. der er mulighed for at købe eller 
låne fiskestænger i begrænset omfang. Kom kl. 22.00 
til introduktion og nyd derefter sommernatten. 
Kaffe kan købes.
Alle over 18 år skal have gyldigt lystfisketegn. Kan kø-
bes på: www.fisketegn.dk, eller på Strandby havn til 
arrangementet. 

turleder: fisker Jørn ole Svensen m.fl. 

mødested: den Blå cafe, Søndre havnevej 25, 
9970 Strandby

tidspunkt: kl. 22.00-01.00
dato: 31.7

gærum - det sunde valg
gæruM

Orienteringsløb for HELE familien
Vi mødes på tumlepladsen kl. 14, hvor vi danner hold 
af passende størrelser. herfra sendes vi ud på orien-
teringsløb i vores skønne natur. undervejs skal der 
svares på spørgsmål eller løses små opgaver. når alle 
posterne er besøgt, går det retur til tumlepladsen. 
her samler vi ledetrådene fra posterne og finder da-
gens hemmelige gåde.
Vi slutter af med fælles kaffe/the, frugt og brød. 
Kan købes for 25 kr.

turledere: Aktive fra lokalområdet

mødested: tumlepladsen, Bakkehusene 2, gærum 
(ved Vrangbækvej), 9900 frederikshavn

gærum - det sunde valg 
gæruM

Mountainbiketur i bakkerne
for dem der har lyst til at få sig rørt og nyde det 
smukke bakkede landskab i området, tilbydes igen i 
år mountainbike tur. i år med lokal turleder som fø-
rer af troppen. der er afgang fra tumlepladsen kl. 14. 
turen er for alle – både øvede og nybegyndere. Man 
medbringer selv cykel.

tilbage på tumlepladsen slutter vi af med fælles kaf-
fe/the, frugt og brød. Kan købes for 25 kr.

turledere: Aktive fra lokalområdet

mødested: tumlepladsen, Bakkehusene 2, gærum 
(ved Vrangbækvej), 9900 frederikshavn.

tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 1.8

tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 1.8

Fra sted til sted

gærum - det sunde valg
gæruM

Guidet gåtur i landskabet omkring Gærum
Vi gentager succesen med guidet gåtur i området 
omkring gærum. turene der er på mellem 4 km og 
7 km, foregår i et fantastisk morænelandskab. om-
rådet ved gærum er rigt på fugle- og dyreliv, ligesom 
jættestue og gravhøje præger området. lokale guider 
går med på turen.

tilbage på tumlepladsen slutter vi af med fælles kaf-
fe/the, frugt og brød. Kan købes for 25 kr.

turledere: Aktive fra lokalområdet.

mødested: tumlepladsen, Bakkehusene 2, gærum 
(ved Vrangbækvej), 9900 frederikshavn
tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 1.8
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voer Å I kano 
VoErSÅ

Strækningen Fæbroen til Voerså
oplev dejlige Voer Å fra vandsiden. nyd turen fra 
fæbroen til Voerså. 
turen tager ca. 1,5-2 timer og der er mulighed for 
pause undervejs. En tur der sagtens også kan gøres 
med børn. der er guider med på hele turen.
Mulighed for tilmelding til grillaften på Voerså havn 
efter turen. Se arrangementet ”Vandretur og grill-
party”.

pris: kr. 200,- pr. kano inkl. udstyr
tilmelding og betaling: Søren holm tlf. 22 10 67 12, 
senest dagen før.

mødested: Ved åen, fæbrovej 5, 9330 dronninglund

tidspunkt: kl. 16.00
dato: 1.8

vandretur og grillparty
VoErSÅ-lYngSÅ

Vandretur Voerså/Lyngså - Lyngså Fælled
Vandretur på ca. 10 km. der startes i enten Voerså 
eller lyngså – og grupperne mødes på Østkystvejen 
ved lyngså fælledvej. herfra går turen gennem eng- 
og fritidshusområdet mod kysten og gennem den 
ældste del af Voerså. der er mulighed for at afkorte 
ruten.  Efterfølgende grillparty på Voerså havn kl. 
18.00, egenbetaling - kræver tilmelding.
Se opslagstavler i lokalområder og på facebook når 
tiden nærmer sig.

turledere fra Borgerforeningerne i Voerså og lyngså.

mødested og tidspunkt: kl. 15.30 ved gl. havn i Vo-
erså, 9300 Sæby og kl. 15.50 ved Værestedet i lyngså, 
Østkystvejen 168, 9300 Sæby

dato: 1.8

Fra sted til sted



Holiday experiences in the top of Denmark
Find inspiration for a wide range of activities in the Top of 
Denmark in our magazine. Find more information on toppen-
afdanmark.dk, download our app “Toppen af Danmark” or 
pick up a brochure at the local tourist offi  ce.

Urlaubserlebnisse in der Spitze von Dänemark
Sie fi nden Aktivitätsmöglichkeiten und Erlebnisse in der 
Spitze von Dänemark in dem Magazin. Mehr erfahren Sie auf 
toppenafdanmark.dk, in unserer App ”Toppen af Danmark” 
oder fi nden Sie die Prospekte in jedem Touristenbüro.

Ferieoplevelser
i Toppen af Danmark
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Toppen af         DanmarkSKAGEN   FREDERIKSHAVN   SÆBY   HJØRRING   SINDAL   LØKKEN   LØNSTRUP   HIRTSHALS   TVERSTED

Masser af inspiration til store ferieoplevelser i

Enestående natur skabt af havet og vinden

Betagende kunst og smukt kunsthåndværk

Glæd dig til store musikalske oplevelser!

I Toppen af Danmark magasinet 
kan du fi nde forslag til mange 
oplevelser og forskellige aktiviteter. 
Hent magasinet på turistbureauet, 
læs mere på www.toppenafdanmark.dk 
eller hent vores app ”Toppen af Danmark”.

tad@toppenafdanmark.dk

www.toppenafdanmark.dk        

       
         www.facebook.com/lysetsland



sejl med seadog 
frEdEriKShAVn

Hirsholmene
Besøg danmarks fineste stenrevs-øer, hvor både na-
turen og kulturen er helt speciel. på øen føler du dig 
hensat til steder som den svenske skærgård eller en 
fuglekoloni på færøerne. det lille bysamfund med de 
gamle huse og den lille kirke mellem stendigerne er 
også en oplevelse ud over det sædvanlige. Mere in-
formation om priser og tider på www.seadog.dk.

vandring ved rubjerg knude 
lØKKEn og lØnStrup

Forår på Rubjerg Knude
naturkræfterne hersker fortsat på Knuden. hvis 
vejret er til det, går vi ned på stranden ved grønne 
rende for at opleve Knuden fra dens mest storslåede 
side. Alternativt går vi ind i plantagen. turen kræver 
godt bentøj og solidt fodtøj. tag aftenkaffen med. Ar-
rangør: VhM og danmarks naturfredningsforening i 
hjørring. tur-tlf. 30 38 86 13. 
turledere: Birthe Kristensen, dn og Jakob Kofoed, 
Vendsyssel historiske Museum.

Seadog
oliepieren 3, 9900 frederikshavn

tidspunkt: Se www.seadog.dk 
datoer: April - oktober. 

p-plads ved fyrvejen, 
rubjerg, 9480 løkken 

tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 5.5

forårsfest i nellemanns have
SæBY

En dag i naturen med sang og underholdning 
traditionen tro arrangerer lokale foreninger fra Sæby 
igen en forårsfest i nellemanns have. Kig forbi og nyd 
haven, og ikke mindst naturen imens du får under-
holdning, musik og dans, og mulighed for at besøge 
de arbejdende boder, som igen fylder haven med 
inspiration. En dag i paradishaven for hele familien.  
gratis entre.

nellemanns have
langtvedvej 23, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
dato: 16.5

Naturen netop nu

fugle omkring fyret og fugletræk
lØKKEn og lØnStrup

Observation af fuglene omkring Rubjerg Knude Fyr
på denne forårsdag kigger vi på fugle, som holder til 
omkring fyret, både i havtornkrattet og i plantagen. 
hvis der samtidig er gang i rovfugletrækket, så venter 
en stor oplevelse. disse fugletræk er dokumenteret 
i observationer fra 1976-80, da der var fuglestation 
på fyret (274 fuglearter blev iagttaget). tur-tlf. 30 38 
86 13. 
pris: voksne 40 kr. (børn gratis) (inkl. entre til rubjerg 
Knude udstillingen).
Arrangør: Vendsyssel historiske Museum

Strandfogedgården i rubjerg, langelinie 2, 
rubjerg, 9480 løkken (2 km. syd for fyret)

tidspunkt: kl. 10.00-13.00   
dato: 23.5



råbjerg mile 
SKAgEn

Ørkenvandring i milen
Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter dyre-
spor, ser på sjældne og kødædende planter, snakker 
sandflugt, Skagens lys og meget mere. En tur for hele 
familien hvor vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra 
traner til strandtudser. 
pris: voksne 40 kr./ børn 10 kr.

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt: kl.10.00-12.00  
datoer: 10.6 · 17.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 13.8 
· 20.8 · 3.9 · 17.9 

snapseurter og orkidéer
SKAgEn

Find urter til en ægte Skagens snaps
på turen samler vi urter til en rigtig Skagens snaps, 
snakker opskrifter og smager blandt andet på muse-
ets nyeste kryddersnaps. undervejs ser vi også på an-
dre af hedemosens karakteristiske planter. pris: 50 kr.

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt:  kl. 10.00-12.00   
datoer: 9.6 · 16.6 · 30.6 · 7.7 · 14.7 

Naturen netop nu

natteravne og myreløver i 
klitplantagen 
SKAgEn

En tur for natteravne!
Et af de få steder man kan opleve den sjældne fugl, 
natravnen, er i Skagen klitplantage. Se natravnen 
på helt tæt hold og hør dens sang i sommernatten.  
inden tusmørkret sænker sig ser vi på myreløver. 
pris: voksne 40 kr./ børn 10 kr. 

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt:  kl. 22.00-23.30   
datoer: 9.6 · 16.6 · 1.7 · 7.7 · 14.7 

vulkanske sten på skagens strande 
SKAgEn

De kom med isen!
En tur for hele familien. turen starter på museet med 
en introduktion om stenenes oprindelse. herefter 
går turen til stranden, undervejs kan man bl.a. få svar 
på, hvor stenene kommer fra og hvordan de kan be-
stemmes.
pris: voksne 40 kr./ børn 10 kr.

naturhistorisk Museum, flagbakkevej 30
9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
datoer: 11.6 · 5.8 · 27.8
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sommersolhverv ved rubjerg knude
lØKKEn og lØnStrup

Sommersolhvervsvandring
få dage før solhverv vandrer vi fra strandfogedgården 
til kystklinten.  oplev landskabet svøbt i det smukke 
aftenlys, og at solskiven forsvinder under horisonten 
kl. 22.22 efter mere end 18 timers vandring over him-
len. fortælling om solhverv, tusmørke og lyse nætter 
m.m. tur-tlf. 30 38 86 13. 
pris: 40 kr. (børn gratis) (inkl. entre til rubjerg Knude-
udstillingen). Medbring gerne aftenkaffe mm.

Arrangør: Vendsyssel historiske Museum.

Strandfogedgården i rubjerg, langelinie 2, 
rubjerg, 9480 løkken (2 km. syd for fyret)

tidspunkt: kl. 20.30-23.00
dato: 18.6

De vilde orkideers dag
SindAl

Gøgeurt i tusindvis
familien på Østerskoven inviterer sammen med A35 
Sindal camping til dette lokale sidestykke til ”de vilde 
blomsters dag”, som afholdes i hele norden. Man vil 
møde tusindvis af gøgeurt (orkideer), engblommer, 
hjertegræs og et utal af andre blomster, i søer, på 
bakker, i skov og enge. gårdejer niels regnar Søren-
sen vil guide denne tur. Alle er velkomne. (evt. fæl-
lesafgang fra campingpladsen kl. 9.45)

Østerskove
Karlsmindevej 63, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
dato: 21.6

Naturen netop nu

rubjerg knude fyr 
lØKKEn og lØnStrup

Det tilsandede fyr - hvor kommer sandet fra?  
få svar på spørgsmål som: falder fyret snart i ha-
vet? hvor kommer sandet fra? Små eksperimenter 
viser os, hvad sandet består af, og hvordan man kan 
dæmpe sandflugten. hør også om fyrets dramatiske 
historie, kampen mod sandflugten og dannelsen af 
det imponerende landskab.  turtlf. 30 38 86 13. 

pris: voksne 40 kr. (børn gratis) (inkl. entre til rubjerg 
Knude-udstillingen). 
Arrangør: Vendsyssel historiske Museum.

p-pladsen ved fyrvejen
rubjerg, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 10.30-12.00
datoer: 2.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8

Birkens og de vilde urters dag 
trY V/dYBVAd, SæBY

Lær at tappe birkesaft og bruge de vilde urter
der indledes med smagsprøver på birkeprodukter og 
produkter af de vilde urter. der formidles et grundig 
indblik i birkens historie som nordens oliven. du prø-
ver at tappe din egen birkesaft og smager den direkte 
fra træet. du kommer med på en oplysende og in-
spirerende urtetur i området.  Vi samler urter, lærer 
hvad de hedder og lærer, hvad de kan anvendes til. 
pris: voksne 30 kr. 
gårdbutikken er åben

Zenas - pedersholt
tryvej 201, 9352 dybvad

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 17.5
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Tingfindertur til klinten og stranden 
lØKKEn og lØnStrup

Rubjerg Knude: Hvad vi kan finde i naturen
på klinten kan man finde ting fra både stenalderen og 
jernalderen. i strandkanten kan man finde muslinger, 
snegle og søstjerner, som fortæller os om naturen i 
havet, hvor vi bader. på turen fortælles om landska-
bet, klinten, kysten, havet og om de ting vi finder.
turtlf. 30 38 86 13.
pris: voksne 40 kr. (børn gratis) (inkl. entre til rubjerg 
Knude-udstilling). 
Arrangør: Vendsyssel historiske Museum.

Strandfogedgården i rubjerg, langelinie 2, 
rubjerg, 9480 løkken (2 km. syd for fyret)

tidspunkt: kl. 13.00-15.00
datoer: 2.7 · 30.7

natur og nostalgi
SindAl

Naturvandring med lune
Ejeren af Østerskoven, Karlsmindevej 63, niels reg-
ner Sørensen fortæller på lun vendelbovis og guider 
rundt i den skønne natur på sine enge med bl.a. gø-
geurt og engblomme og sine fem kunstige søer med 
ikke mindre end otte stødhæverter, der får vandet til 
at springe 12 m! området er anlagt på naturens præ-
misser og har et rigt fugleliv. transport i egne biler.

tilmelding tlf. 98 93 65 30. pris: 10 kr.

Sindal camping og Kanoudlejning
hjørringvej 125, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 19.45-21.00  
datoer: 13.7 · 27.7

Jordbærrets Dag
trY V/dYBVAd, SæBY

En ualmindelig sanseoplevelse med jordbærret
Arrangementet indledes med talrige smagsprøver på 
jordbær på mange måder. der formidles et grundigt 
indblik i jordbærrets historie, dyrkning og nærings-
mæssige værdi. deltagerne kommer med på en op- 
lysende og inspirerende tur i området og turen af-
sluttes med mulighed for at købe kaffe, jordbær- 
te og kage i teltet på gårdspladsen til 10 kr.

pris: voksne 30 kr. desuden er gårdbutikken åben. 

Zenas - pedersholt
tryvej 201, 9352 dybvad

tidspunkt: kl. 12.00-16.00
dato: 5.7

Naturen netop nu

Bjeskforedrag
hirtShAlS

Lær om bjesk og de aktuelle planter
hirtshals Museum inviterer indenfor, hvor der fortæl-
les om bjesk. her kan man få indblik i bjeskplanter og 
fremstillingen af bjesk. Medbring evt. din egen Brøn-
dum Snaps og få den forvandlet til en flaske bjesk 
efter bedste Signe hansen tradition. Arrangementet 
er en del af alle de aktiviteter som de frivillige arran-
gerer i haven i hele juli måned. 
pris: Voksne 30 kr. Børn gratis.

hirtshals Museum, Sophus thomsensgade 6, 
9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 10.30
datoer: 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7
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skagens snapseurter
SKAgEn

Find urter til en ægte Skagens snaps
på turen ser vi på hedemosens karakteristiske plan-
ter, samler urter til en rigtig Skagens snaps, snakker 
opskrifter og nyder smagsprøver. pris: 50 kr.

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt: kl.10.00-12.00  
datoer: 21.7 · 28.7 · 4.8 · 12.8 · 19.8 · 26.8 · 2.9 · 9.9 
· 16.9

saftens og sennepens dag
trY V/dYBVAd, SæBY

Lav din egen sennep - Lær om og smag på sennep
der er smagsprøver på sennepsprodukter og vore 
egne frugt og bærsafter. der formidles et grundig ind-
blik i senneppens historie, om dyrkning og om dens 
egenskaber. du kan fremstille din egen sennep med 
din smag, og du får dit glas med hjem. Man kommer 
med på en oplysende og inspirerende naturtur i om-
rådet, hvor der fokuseres på dyrelivet og med mulig-
hed for at lære at geocasche. pris: voksne 40 kr.

Zenas - pedersholt
tryvej 201, 9352 dybvad

tidspunkt: kl. 12.00-16.00
dato: 9.8

Naturen netop nu

Insektsafari – familietur 
lØKKEn og lØnStrup

På jagt efter insekter og ”vortebideren” ved Rubjerg 
Knude. 
Bevæbnet med net og fangstglas går vi på insektjagt. 
Vi prøver at fange nogle af de spændende rovbiller, 
tæger og sommerfugle som gemmer sig i området. 
Måske er vi også heldige at se Vortebideren, dan-
marks største græshoppe.
tur-tlf. 30 38 86 13. pris: voksne 40 kr. (børn gratis) 
(inkl. entre til rubjerg Knude-udstillingen). 

Arrangør: Vendsyssel historiske Museum.

Strandfogedgården i rubjerg, langelinie 2, 
rubjerg, 9480 løkken (2 km. syd for fyret)

tidspunkt: kl. 13.00-15.00
datoer: 22.7 · 6.8

svampetur i Tolne skov 
tolnE

Kan svampen spises?
Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe 
i skoven. Vi prøver at sætte navne på nogle af svam-
pene og håber, at der er gode spisesvampe iblandt. 
tur-tlf. 30 38 86 13.
Svampeguide: henning pedersen, Svampekundska-
bens fremme
naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel historiske 
Museum og dn hjørring

dalgården
tolnevej 51, tolne, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 13.00-16.00
dato: 22.8



på svampetur
SKAgEn

Tag med på svampejagt
tirsdag i efterårsferien afholder museet sin traditio-
nelle svampetur. her kan både børn og voksne få sig 
en dejlig skovtur med svampekurven. hvis somme-
ren har været god, vil der også være mulighed for at 
komme med museets biologer på svampetur allerede 
sidst i september. på denne tur kan du lære Skagen 
områdets mest almindelige svampe at kende. 
pris: voksne 40 kr./ børn 10 kr.

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00
dato: 13.10

Naturen netop nu

Bjesk–tur 
lØKKEn og lØnStrup

Fortælling om vendelboernes foretrukne drik
denne kryddersnaps er vendelboernes foretrukne 
drik. på en tur i klitten omkring Strandfogedgården 
skal vi finde planter, som er velegnede til bjeskfrem-
stilling. der fortælles om, hvordan man selv kan frem-
stille bjesk, og der vil på strandfogedgården være en 
udstilling om bjesk.
tur-tlf: 30 38 86 13. pris: voksne 40 kr. (børn gratis) 
(inkl. entré til rubjerg Knude-udstilling). 

Arrangør: Vendsyssel historiske Museum.

Strandfogedgården i rubjerg langelinie 2, 
rubjerg, 9480 løkken (2 km. syd for fyret)

tidspunkt: kl. 10.00-13.00
dato: 23.8

svampetur i mosbjerg
MoSBJErg

Naturens dag
Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe 
i skoven. Vi prøver at sætte navne på nogle af svam-
pene og håber, at der er gode spisesvampe iblandt. 

tur-tlf. 30 38 86 13.
pris: voksne 40 kr. 

landskabs - og landbrugsmuseet
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.00-13.00
dato: 13.9

se konservatoren udstoppe en fugl
SKAgEn

Kom og se hvad der er inden i
Vores konservator starter kl. 10.30 og fortsætter da-
gen igennem til den færdige fugl sidder på sin pind. 
Aktiviteten er inkluderet i museumsentréen og billet-
ten gælder hele dagen. 

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.30  
dato: 14.10
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Æble- og havtorndag
trY V/dYVAd, SæBY

Se hvordan man laver æblemost og bruger havtorn 
i madlavning 
der er smagsprøver på æble- og havtornprodukter 
og du får et grundigt indblik i historien, om dyrkning 
og om deres specielle egenskaber. hvordan vi pluk-
ker dem og hvad de bruges til. du får din egen lille 
friskpressede æblemost med hjem. du kommer med 
på en inspirerende naturtur i området, hvor der fo-
kuseres på vores lille jordbrug, biodiversitet, mang-
foldighed, økologi og biodynamik. pris: voksne 40 kr.    

Zenas - pedersholt
tryvej 201, 9352 dybvad

tidspunkt: kl. 12.00-16.00
dato: 18.10

vandring med naturvejlederen
hJØrring

Skovrejsning
naturvejlederen arrangerer vandring, og der fortæl-
les om planlagt skovrejsning i området ved højene. 
på turen fortælles om området og hvilke træarter, 
som vil indgå.

Arrangør: hjørring Kommune, naturstyrelsen og na-
turvejleder Jakob Kofoed, Vendsyssel historiske Mu-
seum.

fyraftenstur 
lØKKEn og lØnStrup

Hør om fyrets dramatiske historie
på denne dag er det 115 år siden at fyret blev tændt 
for første gang. Vær med til at fejre fyret og hør dets 
dramatiske historie. turen afsluttes i klitgryden nord 
for fyret, hvor vi serverer varm suppe. Medbring 
varmt tøj, varme drikke og gerne en lanterne eller 
flagermuslygte. 
tur-tlf. 30 38 86 13. 

Arrangør: Vendsyssel historiske Museum.

p-pladsen ved højene Skole
Vellingshøjvej 368, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 14.00-16.00
dato: 7.11

p-pladsen ved rubjerg Knude fyr, 
fyrvejen, rubjerg, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 15.00-17.00
dato: 27.12

Naturen netop nu

vintersolhverv ved rubjerg knude
lØKKEn og lØnStrup

Vintersolhversvandring
Vi vandrer fra Strandfogedgården til klinten. Vi håber 
at solen vil komme frem inden dens nedgang over ha-
vet, så vi kan opleve de flotte farver og det fantasti-
ske lys. Ved den yderste klint smages der på en bjesk, 
som har ligget nedgravet her siden sommersolhverv. 
turen afsluttes på Strandfogedgården med gløgg og 
æbleskiver. 
pris: voksne 40 kr. (børn gratis). tur-tlf. 30 38 86 13. 
Arrangør: Vendsyssel historiske Museum

Strandfogedgården
langelinie 2, rubjerg (2 km syd for fyret)

tidspunkt: kl. 14.30
dato: 13.12



Velkommen til Hotel Viking Aqua, Spa & Wellness Resort

2700 kvadratmeter eksklusiv velvære og rendyrket afslapning.
Lad dig forkæle med massage, luksus ansigtsbehandlinger udført af

wellnessafdelingens professionelle massører og hudplejeeksperter eller
lad doktorfiskene i vores Garra rufa-spa gøre arbejdet.

Svøm hen i de store opvarmede inden- og udendørs wellnessbasiner,
nyd spabadenes blide massage eller styrk blodcirkulationen i koldtvandsbassinet 

efter et afslappende dampbad. Glæd dig til at nyde udsigten
ud over Kattegat fra vores 36 grader varme udendørs saltvandsbassin og

15 personers spabad.

Skulle sulten melde sig, serverer vi lækker mad i vores wellness cafe.

Frederikshavnsvej 70-72 · 9300 Sæby · Tlf. 98 46 17 00 · www.hotelviking.dk

Besøg et af Danmarks
største Wellness Centre



michael og anna anchers hus
SKAgEn

Offentlig omvisning
oplev Michael og Annas private og meget fascine-
rende hjem, bevaret præcis som det stod da Anna 
Ancher døde i 1935. der fortælles både om kunstner-
parrets liv og de mange kuriøse kunstværker i hjem-
met. gratis for museets gæster. 

Michael og Anna Anchers hus
Markvej 2, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00
datoer: 4.4 · 12.4 · 19.4 · 26.4 · 4.5 · 11.5 · 18.5 · 25.5 · 
1.6 · 8.6 · 15.6 · 22.6 · 29.6 · 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8 
· 10.8 · 17.8 · 24.8 · 31.8 · 6.9 · 13.9 · 20.9 · 27.9 · 4.10 · 
11.10 · 18.10 · 25.10 · 1.11 · 8.11 · 15.11 · 22.11 · 29.11 
· 6.12 · 13.12 · 20.12 · 27.12  

møllen maler
lØnStrup

Vennebjerg Mølles historie
der males mel, hvis vinden er til det, og fortælles om 
møllen og egnens spændende historie. 
tag familien med og kom til en anderledes oplevelse 
– Se hvordan den gamle hollandske mølle fra 1861 ar-
bejder, og hør møllersvende og piger fortælle, mens 
de har travlt med at fylde melet i poser. 
Arrangementet er gratis.

 

Skallerupvej 812, Vennebjerg
9800 hjørring

tidspunkt: kl. 13.00-16.00 (20.9 kl. 12.00-17.00)
datoer: 2.4 · 21.6 · 24.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 
· 5.8 · 12.8 · 19.8 · 26.8 · 14.10 · 20.9

Drachmanns hus
SKAgEn

Månedens billede
Museumsinspektør Mette harbo lehmann tager 
imod i holger drachmanns gamle hjem ”Villa pax” og 
fortæller om hans maleri ”Kystlandskab”. 
gratis for museets gæster.

Den Tilsandede kirke/sct. laurentii kirke 
SKAgEn

Månedens historie
5. juni 1795 var det slut, den store Sct. laurentii Kirke 
blev lukket for altid. i flere år føg sandet rundt om, 
langs med og hen over kirken og kirkegårdsmuren. 
i 1787 langede man kisterne over kirkegårdsmuren, 
da lågen var dækket af sand. hør hvordan dyner af 
sand, problemer med fiskeriet og alvorlige epidemier 
gjorde, at der ikke var råd til at bevare den statelige 
kirke. gratis ved betalt entré.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00
datoer: 2.4 · 16.4

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-13.30
datoer 2015: 1.4 · 8.4 · 15.4 · 22.4 · 29.4 · 4.11 · 11.11 · 
18.11 · 25.11       datoer 2016:  2.3 · 9.3 · 16.3 · 23.3 · 30.3

Der var engang



Bangsbo fort
frEdEriKShAVn

Historie i fortælling og billeder
gennem sæsonen vil Bunkermuseet afvikle en se-
rie foredrag der belyser nogle af de spændende hi-
storier, der er forbundet med de 80 betonanlæg på 
Bangsbo fort, samt fortælle om de mennesker der på 
en eller anden vis har været knyttet til bakken. nogle 
af disse foredrag afvikles i bunkerne. 
Entré, gratis u/18 år. Se mere www.kystmuseet.dk.

forår i fortiden
MoSBJErg, SindAl

På tur i landskabet
Ved landskabs- og landbrugsmuseet er der levn fra 
fortidens mennesker, både oldtidsmennesket og vo-
res forfædre fra andelstiden. Arkæolog Sidsel Wåhlin 
og historiker Signe Stidsing hansen inviterer til en 
vandring i landskabet, hvor vi snakker om det leven-
de kulturlandskab. tag eftermiddagskaffen med og 
nyd den efter vandringen. pris: voksne 40 kr.

skagens museum
SKAgEn

Offentlige omvisninger
der afholdes offentlige omvisninger på Skagens Mu-
seum. få genopfrisket din viden eller bliv introduce-
ret til skagensmalerne og til museets historie. gratis 
for museets gæster.

Bangsbo fort
understedvej 21, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 13.00
datoer: 8.4 · 22.4 · 6.5 · 20.6 · 9.9 · 23.9 · 7.10 · 23.10 

landskabs- og landbrugsmuseet
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 13.00-15.00
dato: 25.4 

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 11.00
datoer: 4.5 · 11.5 · 18.5 · 25.5 · 1.6 · 8.6 · 15.6 · 22.6 · 
29.6 · 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8 · 10.8 · 17.8 · 24.8 · 
31.8 · 6.9 · 13.9 · 20.9 · 27.9 · 4.10 · 11.10 · 18.10 · 25.10 

tidspunkt: kl. 18.00
datoer: 3.6 · 10.6 · 17.6 · 24.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 
29.7 · 5.8 · 12.8 · 19.8 · 26.8

kurby 1900
SæBY

Wellness 1900
omkring år 1900 var Sæby en Wellness-by. Eller Kur-
by, som det hed dengang. Byen besøgtes af kurgæ-
ster og turister, der drak af jernkilden og tog kolde og 
varme havbade. Byen besøgtes også af tidens største 
kunstmalere og forfattere, der fandt ro og inspiration 
i Sæbys provinsidyl. hør forskellige historier om Sæ-
bys tidligste turisme og kursteder. 
gratis for museets gæster.

nordjyllands Kystmuseum Sæby
Algade 1, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 14.00-14.30   
datoer:  29.4 · 27.5 · 24.6
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originaler og lune historier fra skagen
SKAgEn

Månedens historie
tosse Elsie og Bonatzy er bare et par af de personlig-
heder, som har været med til at sætte liv og farve på 
dagligdagen i Skagen for ca. 100 år siden. få også et 
par muntre anekdoter med om de vejrbidte fiskeres 
møde med velklædte feriegæster og kunstnere. 

gratis ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-13.30
datoer: 6.5 · 13.5 · 20.5 · 27.5 · 5.8 · 12.8 · 19.8 · 26.8

70-året for Danmarksbefrielse  
SæBY

Tina Siel og Knud Erik Thrane
Vi markerer 70-året for danmarks befrielse med en 
aften, hvor vi sætter levende lys i vinduerne, lytter og 
synger med på sange, som relaterer sig til netop den 
tid og dengang. 
tina Siel og Knud Erik thrane vil med deres store mu-
sikalitet være med til at gøre aftenen til noget ganske 
særligt. pris: 50 kr. inkl. et glas vin.

Kulturhus Algade “retfærdigheden”
Algade 14, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 20.00
dato: 4.5

Der var engang

Drachmanns hus
SKAgEn

Offentlige omvisninger
omvisning i holger drachmanns private hjem i Ska-
gen, Villa pax. her fortælles især om holger drach-
mann som digter, maler, forfatter og levemand - og 
om nogle af de kunstværker og effekter der pryder 
hjemmet. gratis for museets gæster.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 15.00
datoer: 4.5 · 11.5 · 18.5 · 25.5 · 1.6 · 8.6 · 15.6 · 22.6 · 29.6 
· 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8 · 10.8 · 17.8 · 24.8 · 31.8 · 6.9 · 
13.9 · 20.9 · 27.9 · 4.10 · 11.10 · 18.10 · 25.10 

skagens museum
SKAgEn

Inspektøren fortæller
Museumsinspektør Mette Bøgh Jensen fortæller om 
baggrunden for udstillingen Samling & Samtid. 

pris: 125 kr. inkl. et glas vin. 
Billetter via www.skagensmuseum.dk.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 18.00
datoer: 7.5 · 11.6 · 9.7 · 13.8 · 17.9 · 29.10



skagens museum
SKAgEn

Kunst til middag
Eksklusivt helaftensarrangement i samarbejde med 
Brøndums hotel. Særomvisning i den aktuelle udstil-
ling Samling & Samtid med en af museets inspektører 
og efterfølgende middag på Brøndums hotel.

pris: 500 kr. Billetter på www.skagensmuseum.dk.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 18.00
datoer: 21.5 · 28.5 · 20.8 · 27.8

     skagens museum
SKAgEn

Public guided tour at Skagens Museum
A guided tour of approx. 45 minutes focusing on the 
history of the Skagen painters and the museum col-
lection. free for the visitors to the museum.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

time:  1 pm
dates: 1.6 · 8.6 · 15.6 · 22.6 · 29.6 · 6.7 · 13.7 · 20.7 · 
27.7 · 3.8 · 10.8 · 17.8 · 24.8 · 31.8 
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Bangsbo fort 
frEdEriKShAVn

Rundvisning på Bunkermuseet
gå med guide på rundvisning under jorden i nogle 
af fortets mange bunkere. få den spændende histo-
rie om det enorme befæstningsanlæg og hvorfor det 
blev opført. turen varer ca. 1 time.
 
pris: Entrébillet, u/18 år gratis. 
Se mere www.kystmuseet.dk  

Bangsbo fort 
understedvej 21, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 13.00
datoer: 1.6-31.8: Alle ugens dage (også lørdag/søndag)
April, maj, september og oktober: tirsdage og torsdage.

noget om Drachmann
SKAgEn

Causerier i den fri luft
causerier i drachmanns have sommeren igennem på 
tirsdage og torsdage. i tilfælde af regnvejr rykker man 
ind i atelieret. om tirsdagen fortælles om ”drach-
mann og damerne” og om torsdagen om ”drach-
mann og Skagen”.
pris: 70 kr. inkl. entré til huset. Billetter købes ved 
indgangen eller via www.skagensmuseum.dk.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 12.00
datoer: 2.6 · 4.6 · 9.6 · 11.6 · 16.6 · 18.6 · 23.6 · 25.6 · 30.6 · 
2.7 · 7.7 · 9.7 · 14.7 · 16.7 · 21.7 · 23.7 · 28.7 · 30.7 · 4.8 · 6.8 · 
11.8 · 13.8 · 18.8 · 20.8 · 25.8 · 27.8 · 1.9 · 3.9 · 8.9 · 10.9 · 15.9 
· 17.9 · 22.9 · 24.9 · 29.9



genhør med Drachmann
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie 
gabrielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth 
underholder og musicerer. om bl.a. drachmann og 
Seedorf.
pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88. 

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
dato: 3.6

Der var engang

pligt, trofasthed og dødsforagt 
SKAgEn

Månedens historie
redningsvæsnet i danmark blev organiseret i 1852, 
og dermed blev redningsmændene aflønnet for de-
res barske arbejde. den beskedne løn stod dog på 
ingen måde i forhold til mændenes indsats og kra-
vene til dem: udholdenhed, lydighed, ædruelighed 
og selvopofrelse. gratis ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-13.30
datoer: 3.6 · 10.6 · 17.6 · 24.6 

skagens museum
SKAgEn

Offentlige familieomvisninger
for jer med børn: få genopfrisket din viden eller bliv 
introduceret til skagensmalerne og til museets histo-
rie. gratis for museets gæster.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00
datoer: 6.6 · 13.6 · 20.6 · 27.6 · 4.7 · 11.7 · 18.7 · 25.7 
· 1.8 · 8.8 · 15.8 · 22.8 · 29.8

fladbåden søsættes
tVErStEd

Hvis vejret tillader til det
få fladbådens historie med dig som roer. det fortæl-
les, at der kun behøves 20 cm vand under kølen for, 
at fladbåden kan flyde. det fortælles yderligere, at 
fladbåden også blev brugt til bjergning af gods ved 
strandinger. der er også historier, der siger, at når 
der skete strandinger var fladbåden hurtigt ude for 
at bjærge, hvad der bjærges kunne, for egen vindings 
skyld. Kaffe og brød kr. 15.

Bjærgelauget, Bådehuset, tversted Strand
tannisbugtvej, 9881 Bindslev

tidspunkt: søndage kl. 10.00 - onsdage kl. 19.00
datoer: Alle søndage og onsdage fra 7.6-30.8.



drachmanns hus
hans Baghs vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
datoer: 17.6 · 26.8 · 16.9

en aften med kystmuseets maritime 
mandskor gasTerne 
SKAgEn

Sang og gode historier
gAStErnE synger viser og sange med fokus på hav, 
søfart, kuling og hjemlængsel. Museets formidler 
fortæller om livet i Skagen i 1800-tallet, hvor de fle-
ste levede yderst nøjsomt og endda satte livet på spil 
for at redde skibbrudne fra druknedøden. Andre igen 
kom hertil for at nyde livet, selskabet og det smukke 
landskab. 
pris: 100 kr. inkl. 1 glas vin og 1 sandwich. Billetkøb 
et par uger inden.

egnsspil 2015
SKAgEn

“Slip damerne løs”
fornøjelige spil med inspiration fra historiske be- 
givenheder og et broget persongalleri. Årets egns-
spil, ”Slip damerne løs”, tager sit afsæt i et af de mere 
dramatiske kapitler i danmarkshistorien, nemlig 
grundlovsændringen i 1915 hvor kvinder og tyende 
fik stemmeret og valgretsalderen blev sat ned til kun 
25 år. Stykket er skrevet af Sten Kaalø og bliver instru-
eret af Martin Schwab. 
pris: 100 Kr.

at rejse er at leve
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie 
gabrielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth 
underholder og musicerer. om drachmann, h.c. An-
dersen og Evert taube. 
pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88.

Kystmuseet, Skagen
p. K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen 

tidspunkt: kl. 19.30-21.30
datoer: 10.6 · 23.9 · 9.12

Kystmuseet, Skagen
p. K. nielsens VEj 8-10, 9990 Skagen 

tidspunkt: kl. 16.00
datoer: 13.6 · 14.6 · 20.6 · 21.6 · 8.8 · 9.8 · 15.8 · 16.8  

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
datoer: 10.6 · 9.9

Der var engang

havet og kærligheden
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie ga-
brielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth un-
derholder og musicerer. 

pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88.
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I skagensmalernes fodspor
SKAgEn

Guidet cykeltur
på hjul i selskab med naturstyrelsen, Vendsyssel og 
Skagens Museum. cykelturen til området ved dam-
stederne og Skagen Klitplantage, gør holdt flere ste-
der undervejs, hvor der fortælles om naturen og ska-
gensmalernes motiver. 

Mødested på Skagens Museum. gratis. Kræver ikke 
tilmelding.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 19.30- ca. 22.30
dato: 18.6

Der var engang

køretur i Bedfordbussen fra 1937
SKAgEn

Bytur i museets veteranbus
Kom ned i gear og tag familien med på en herlig tur 
gennem byen i roligt tempo i museets enestående 
Bedford bus fra 1937! den guidede tur går til havnen 
og videre gennem de gamle hyggelige bydele forbi 
fyrene til grenen, hvor der er mulighed for et kort 
ophold. chaufføren fortæller undervejs. pris: voksne 
100 kr./ børn u. 12 år 35 kr. 

Billetsalg og afgang fra Kystmuseet, Skagen 
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-14.30     datoer: 22.6 · 29.6 · 6.7 
· 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8 · 10.8 · 17.8 · 24.8 · 31.8     
tidspunkt: kl. 11.00-12.30   datoer: 24.6 · 25.6 · 1.7 · 
2.7 · 8.7 · 9.7 · 15.7 · 16.7 · 22.7 · 23.7 · 29.7 · 30.7 · 5.8 · 6.8 
· 12.8 · 13.8 · 19.8 · 20.8 · 26.8 · 27.8 · 2.9 · 3.9 · 9.9 · 10.9 · 
16.9 · 17.9 · 23.9 · 24.9 · 30.9 · 1.10 · 7.10 · 8.10 · 14.10 · 15.10

omvisning på Bunkermuseet hirtshals
hirtShAlS

Fortællinger fra 10. batteri
hør historien om de tyske bunkeranlæg i hirtshals, 
som var stærkt befæstet under 2. Verdenskrig. Kom 
med rundt til nogle af de 70 lokaliteter, der er i ty-
skernes gamle 10. Batteri. Vi vil på rundvisningen 
også færdes i løbegravene mellem bunkerne og må-
ske få en fornemmelse af, hvordan det var at være 
tysk soldat i dette lille hjørne af den store krig. pris: 
Voksne 40 kr. Børn gratis.

Bunkermuseet
fyret, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 14.00 -15.30
datoer: 21.6 · 28.6 · 1.7 · 6.7 · 8.7 · 13.7 · 15.7 · 20.7 
· 22.7 · 27.7 · 29.7 · 3.8 · 5.8 · 23.8 · 30.8 · 12.10 · 
14.10 · 16.10

drachmanns hus
hans Baghs vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
datoer: 24.6 · 22.7

muserne og Drachmann
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie ga-
brielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth un-
derholder og musicerer. pris: 150 kr.
Billetreservation i åbningstiden i drachmanns hus el-
ler på tlf. 98 44 51 88.  



historisk festival
frEdEriKShAVn

Tordenskioldsdage
Året er 1717. Skandinaviens største maritime 1700-
tals festival. Spændende marked med arbejdende 
stande, træskibe og i nærheden af 10 statister som 
gøgler, musikanter, soldater, officerer, adelige og an-
det godtfolk i 1700 tals dragter. Alt dette foregår i og 
omkring byen frederikshavn. Se mere om program 
på www.tordenskiold.dk

havnen,
9900 frederikshavn

tidspunkt: oplyses senere
datoer: 26.6 · 27.6 · 28.6

Der var engang

kildemarked på Børglum kloster
lØKKEn

Middelalderstemning og falkoner-show 
Kom og oplev den skønne middelalderstemning 
på Børglum Kloster. udenfor klosterporten på den 
grønne bakketop vil den middelalderlige teltby blive 
bygget op. der vil blive arbejdet ved de forskellige 
stande og telte med mulighed for at købe de fremstil-
lede produkter. 
Se mere på boerglumkloster.dk.
pris: entre til Klosteret. 

Børglum Kloster
Børglum Klostervej 255 B, Børglum, 9760 Vrå

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
datoer: 26.6 · 27.6 · 28.6

fra anchers hus til skagens museum
SKAgEn

Arkitektur og havevandring på museerne
havevandring fra Anchers hus til Skagens Museum 
hvor der fortælles om bygningerne og havernes hi-
storie. Arrangementet starter i haven ved Anchers 
hus. gratis adgang.

Michael og Anna Anchers hus
Markvej 2-4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 11.00 
datoer:  28.6 · 26.7
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klinten & dens mange sten
hirtShAlS

guidet stenture 
hirtshals Klint er i geologisk forstand unik. det er det 
eneste sted i landet, hvor ishavsleret - ældre yoldialer 
er blottet i store profiler. henrik Arildskov og hugo ri-
chner fra Vendsyssel Stenklub fortæller om stensam-
lingen ved hirtshals fyr: hvor kommer stenene fra og 
hvordan er de kommet hertil? derefter går turen til 
stranden - i jagten på fossiler og sten. 
turen er ikke egnet for gangbesværede.

Madpakkerummet ved hirtshals fyr, 
9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 11.00-14.00
datoer: 28.6 · 12.7 · 26.7 · 9.8

Foto: Lars Horn/Baghuset
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fremstilling af tørfisk
SKAgEn

Tørfisk – Hva´ for en fisk?
for 200 år siden var tørfisk en daglig spise i Skagen. 
den hårde, salte fisk kom på bordet morgen, middag 
og aften året rundt. Se hvordan man fremstiller en 
vaskeægte tørfisk – og smag denne herlige egnsspe-
cialitet kogt, stegt eller lige fra tørresnoren! 
gratis ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
datoer: 29.6 · 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8 · 10.8

holger den gode
SKAgEn

Drachmannpigerne underholder
drachmannpigerne, grethe Smidt, inge Marie Brand-
hof og hanne Aavang, fortæller om nogle af drach-
manns hjertegribende og godhjertede gerninger. 
Aftenerne er krydret med nogle af nationalskjaldens 
dejlige digte, tilsat et par af vore dages national-
skjald, Sebastians, viser. pianist Mogens Jeppesen 
medvirker. 
pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00 
datoer: 30.6 · 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8

Vendsyssel historiske Museum
Museumsgade 3, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 13.00-16.00 
datoer: Alle hverdage i juli

sommeraktiviteter i museumshaven
hirtShAlS

En hyggelig dag i Museumshaven 
i juli måned er der gang i sommeraktiviteterne i hirts-
hals Museums have; gamle fiskere og vodbindere 
demonstrerer deres færdigheder, og man kan bl.a. 
være med til at slå reb, bøde net m.m. der fremstilles 
hængekøjer, flaskeskibe, sommerhusflag m.m., og fra 
”fiskekrogen” sælges velsmagende fiskeretter. Man 
også se mange af de krydderurter, som er egnede til 
bjesk. pris: Voksne 30 kr. Børn gratis.

hirtshals Museum
Sophus thomsensgade 6, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 10.00-16.00 
datoer: 1.7-3.7 & 6.7-10.7 & 13.7-17.7 & 20.7-24.7 
& 27.7-31.7

købmandsbutikken holder sommeråbent 
hJØrring

Et eldorado for dine sanser
Alle hverdage i juli er der mulighed for at udfordre 
sanserne. den gamle Købmandsbutik i museumsha-
ven holder åbent, og du kan her opleve duften, som 
vi kender den fra de gode gamle dage. Købmændene 
sælger alt lige fra sukkerkringler, spegepølse og kaffe 
til lys, bolsjer og meget, meget mere. du kan også få 
dig en god snak med købmændene og lære om vægt 
og mål.



Bangsbo fort
frEdEriKShAVn

Aktivitetsdage på Bangsbo Fort
hver onsdag i sommerferien vil Bunkermuseet lave 
aktiviteter som ikke kan opleves de øvrige dage. Må-
ske åbnes nogle af de ellers lukkede bunkere. Eller 
også kan du opleve soldater eller modstandsfolk på 
fortet. Måske noget helt andet som fortæller fortets 
historie. 
pris: Entrébillet, u/18 år gratis. Se mere www.kyst-
museet.dk.

Bangsbo fort
understedvej 21, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 11.00-15.00
datoer: 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8  

Der var engang

vin, kvinder og sang 
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie ga-
brielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth un-
derholder og musicerer. 
pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
datoer: 1.7 · 12.8 · 23.9

knap og robust -
arkitekten ulrik plesner i skagen

Månedens historie
Med stor sans for materialets stoflighed og ud-
tryksmuligheder kom arkitekten ulrik plesner til at 
præge Skagen mellem 1890 og frem til sin død i 1933. 
i de mange frugtbare arbejdsår byggede eller ombyg-
gede han omtrent 35 bygninger i byen, og livet på og 
omkring Brøndums hotel var hans faste holdepunkt. 
hør om Skagen, plesner og nogle af hans elegante og 
originale værker. gratis ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-13.30
datoer 2015: 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7
datoer 2016: 6.1 · 13.1 · 20.1 · 27.1
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rundvisning og fortælling på Børglum 
kloster - lØKKEn

Børglum Klosters spændende historie
Konger, munke, bisper og herremænd har beboet 
bakken ved Børglum fra vikingetiden til i dag. hør 
Anne rottbøll fortælle historien og gå på vandring i 
over 4000 m² udstillingslokaler, Klosterkirken og ur-
tehaven med gamle lægeurter fra 1200 tallet. Mun-
kekælderen med præmonstratenser¬kannikernes 
daglige liv på klostret. guidet rundvisning. 
pris: voksne 100 kr. Børn 7-16 år 25 kr.,0-6 år gratis. 

Børglum Kloster, Børglum Klostervej 255 B, 
Børglum, 9760 Vrå

tidspunkt: kl. 13, foran billetsalget på Børglum Kloster. 
datoer: 2.7 · 7.7 · 9.7 · 14.7 · 16.7 · 21.7 · 23.7 · 28.7 
· 30.7



Der var engang

Bunkertur
lØKKEn

Rundt om bunkerne på Løkken Strand
løkken var under 2. verdenskrig en del af det tyske 
befæstningsanlæg Atlantvolden, der strakte sig fra 
norge til Spanien. på turen fortælles om den tyske 
strategi og løkkens befæstning og selve bunkerbyg-
geriet. også bunkerne til beskyttelse af civilbefolk-
ningen omtales. turlængde ca. 3 km. turleder: cand. 
mag. poul Wilhelmsen. (Kun pÅ dAnSK)

pris: voksne og børn 20 kr. (inkl. billet til løkken Mu-
seum). 

løkken Museum
nørregade 12, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 18.30-20.30
datoer: 2.7 · 9.7 · 16.7 · 30.7

     michael og anna anchers hus
SKAgEn

Public guided tour at Michael and Anna Ancher’s 
house
A guided tour of approx. 45 minutes focusing on the 
life of Michael and Anna Ancher and their daughter 
helga, as well as the stories behind several of the 
artworks found in the home. free for the visitors to 
the museum.

Michael og Anna Anchers hus
Markvej 2-4, 9990 Skagen

time: 3 pm
dates:  6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8 · 10.8 · 17.8 · 24.8 
· 31.8 

Besøg en gammel smedje 
tornBY

Smedekunst og hårdt arbejde
i den gl. Smedje ved tornby gl. Købmandsgaard er 
der frivillige, der arbejder og dyrker den gamle sme-
dekunst. Besøg dem, og se de smukke ting, som de 
kan fremstille på den gammeldags metode.

den gl. Smedje v/tornby gl. Købmandsgaard
hovedvejen 61, tornby, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 9.00-12.00
datoer: 7.7 · 14.7

“I storm og svær sø”
SKAgEn

Guidet gåtur og dramatiske strandingshistorier
turen starter på museet. hør om redningsmænde-
nes kamp for at redde skibbrudne søfolk i 1800-tallet 
og hvorfor mod, lydighed og selvopofrelse var bæ-
rende principper for de ansatte i redningsvæsenet. 
Se redningsbåden og de velfortjente medaljer. Efter 
en gåtur i Vesterby sluttes af med dramatiske stran-
dingshistorier på Badepension Marienlund.  pris inkl. 
forfriskning: voksne 125 kr., børn u. 12 år 60 kr. 

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-15.00
datoer: 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8 · 18.8 · 25.8 
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historiens spor 
lØnStrup

Vandring i og omkring Vennebjerg Kirke
to gamle og garvede, tidligere menigheds-”rødder” 
inviterer til en vandretur – med rundvisning og for-
tællinger, sagn og historier – i og omkring sognekir-
kerne i Skallerup og Vennebjerg sogne. 
i tilfælde af regn og rusk kan et lidt forkortet fortæl-
leprogram og rundvisning holdes inden døre i kirken. 
rundviser: tidl. Skoleinspektør Børge christensen. 
Arrangementet er gratis og varer ca. 1.5 time.

p-pladsen ved Vennebjerg Kirke
Klangshøjvej 23, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 19.00  (4.8 kl. 14.00)
datoer: 7.7 · 21.7 · 4.8
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Bunkerens historie 
tVErStEd

Hvad er historien bag de grå betonbygninger på 
stranden?
når man bevæger sig rundt langs kysten kan man ikke 
undgå at støde ind i nogle af de mange bunkere. få 
historiens vingesus, og tag med flemming Morten-
sen fra Bunkergruppen nord på en guidet tur rundt i 
klitlandskabet ved tversted Strand. her får du mulig-
hed for at opleve og høre om de store betonbunkere 
fra 2. Verdenskrig. 
tilmelding er ikke nødvendig. 
pris kr. 20 /deltagere under 15 år gratis.

over for polarkiosken v/feriehotel  
tannishus, tannisbugtvej, 9881 Bindslev

tidspunkt: kl. 19.00 (13.10 kl. 15.00)
datoer: 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8 · 13.10

en digter og hans lærling 
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie 
gabrielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth  
underholder og musicerer. 
pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
datoer: 8.7 · 19.8

middelalderdage på voergaard slot
flAuEnSKJold

Middelalderens liv på Voergaard anno 1533
Biskop Stygge Krumpen fra Børglum Kloster og hans 
vedsoverske Elsebeth gyldenstierne har her deres 
lysthus, hvor de fordriver tiden med besøg af bor-
gere og adelsfolk fra nær og fjern. der er masser af 
underholdning for både børn og voksne, der vil være 
gøgl, musik, ridderturneringer, ildshows, alt imens 
maden steger på grillen og brødene bages til biskop-
pens bord. 
pris: 40 kr. Børn 0-6 år gratis.

Voergaard Slot, Voergaard 6, 
flauenskjold, 9330 dronninglund

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
datoer: 11.7-19.7
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60 minutter om tresserne
SKAgEn

En billedkavalkade
fotografier og historier fra ti livlige år i Skagen. fi-
skerne kunne gå på vandet, børnene fik lørdagsfri, 
fiskerestauranten åbnede og der kom fjernvarme.
gratis adgang, alle er velkomne. Billetter kan hentes 
i tinghuset fra onsdag den 1. juli eller reserveres på 
skagenlokalhistoriskeforening@gmail.com.

tinghuset
Sct. laurentii Vej 113, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00-21.00
datoer: 15.7 · 22.7 · 29.7

fra fIskerBy TIl TurIsTBy 
lØKKEn

Filmaften om 40- og 50erens Løkken  
Se og hør om løkken i gamle dage. Begge film vises 
hver gang. Arrangeret af løkken Museumsforening.

pris: Voksne 20 kr./børn gratis i følge med voksen.

løkken centralskole,
Studievej 10, 9480 løkken 

tidspunkt: kl. 19.30-21.00
datoer: 21.7 · 28.7 · 4.8

historiens spor 
lØnStrup

vandring i og omkring Skallerup Kirke
to gamle og garvede, tidligere menigheds-”rødder” 
inviterer til en vandretur – med rundvisning og for-
tællinger, sagn og historier – i og omkring sognekir-
kerne i Skallerup og Vennebjerg sogne. 
i tilfælde af regn og rusk kan et lidt forkortet fortæl-
leprogram og rundvisning holdes inden døre i kirken. 
rundviser: tidl. gårdejer Erik lyng Sørensen. 

Arrangementet er gratis og varer ca. 1½ time.

p-pladsen ved Skallerup kirke, 
grønne Klitvej 306, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 19.00  (11.8 kl. 14.00) 
datoer: 14.7 · 28.7 · 11.8

     Bunkertour
lØKKEn

rund um die bunker in løkken
Während des 2. Weltkrieges war løkken ein teil des 
Atlantikwalls, der deutschen Befestigungsanlage von 
norwegen nach Spanien Berichtung über die deut-
sche Strategie und løkkens Befestigung als auch über 
den Bau der Bunker und die Bunker für die Bevöl-
kerung. 
preis: 20 dKK (Eintritt für løkken Museum) Strecke: 
ca. 3 Km. tourleiter: poul Wilhelmsen.

løkken Museum 
nørregade 12, 9480 løkken

zeitpunkt: 14.00 uhr
datum: 23.7 · 6.8 · 13.8



Der var engang

sange ved havet
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie ga-
brielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth un-
derholder og musicerer. om drachmann, Evert taube 
og Seedorff. 
pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88.

stützpunkt nord
frEdEriKShAVn

Levende histore
på Bangsbo fort afvikles det årlige arrangement, 
Stützpunkt nord, der sætter fokus på begivenhe-
derne under besættelsen. det hele levendegøres af 
aktører i tyske, engelske og amerikanske uniformer. 
Køretøjer og modstandsfolk. 

pris: Entrébillet, u/18 år gratis. 
Se mere på www.stutzpunktnord.dk.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
datoer: 5.8 · 2.9

Bangsbo fort
understedvej 21, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
dato: 8.8

Clasens have
SæBY

Cafè Sommerglæder
clasens hotel, Algade 3 var i 1890erne velbesøgt af 
tidens største kunstnere og forfattere. det var hotel-
let, som herman Bang Skrev om i ”Sommerglæder”. i 
haven bag hotellet, ned til åen arrangeredes fester og 
sammenkomster. Besøg clasens have og café Som-
merglæder, hvor du kan nyde kaffe og kage under de 
skyggefulde træer. i haven er der udstilling om kunst-
ners tid på clasens hotel.  

nordjyllands Kystmuseum Sæby
Algade 1, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 12.30-15.30
datoer:  1.8 · 2.8 
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michael og anna anchers hus
SKAgEn

Sommerkoncert i Anchers Have
danmarks i særklasse bedste kor, dr Vokalensem-
blet, synger sommersange i haven ved Michael & 
Anna Anchers hus. Medbring gerne et tæppe eller 
lignende til at sidde på.  
gratis adgang.

Michael og Anna Anchers hus
Markvej 2-4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00
dato: 8.8
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fortælling på asdal voldanlæg 
ASdAl 

Asdal - et middelalderligt voldsted
tæt ved hirtshals ligger herregården Asdal. historiker 
og middelalderarkæolog Susanne fibiger vil fortælle 
om det store voldanlæg med voldgrave og en stor 
borgbanke, der ligger 8 meter over bunden. Borg-
banken var oprindeligt en herregårdsplads, der med 
sin beliggenhed understregede at her boede folk 
af magt. der er mange spændende sagn og adels- 
slægter, der knytter sig hertil.

Asdal Voldanlæg
Allingdamvej 22, Asdal, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 16.00
dato: 19.8

foto: Susanne fibiger

høstdage 
frEdEriKShAVn

Tærskeværk i funktion
i marken kan du se landmændene høste dels med le 
og dels med den gamle selvbinder. oplev det gamle 
tærskeværk i funktion, og se den flotte udstilling af 
gamle redskaber. her er også arbejdende værksteder 
med smede, trædrejere, stenfolk, rebslager og flere. 
demonstrationer. i cafeen kan der nydes forskellige 
gammeldags retter.

Knivholt hovedgård
hjørringvej 180B, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 15.8 · 16.8

michael og anna anchers hus
SKAgEn

Helgas fødselsdag
i kunstnerparret Michael og Anna Anchers hus, som 
står fuldstændig som på familiens tid med indbo og 
malerier o.s.v., fejres hvert år deres eneste datter 
helgas fødselsdag med gratis adgang til huset. denne 
aften vil huset være oplyst med stearinlys og i haven 
er de japanske lygter hængt op i træerne og tændt. 
Museets café i Saxilds gård vil også være åben.

Michael og Anna Anchers hus
Markvej 2-4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 19.00-22.00
dato: 19.8

Bunkertur
lØKKEn

Rundt om bunkerne på Løkken Strand
løkken var under 2. verdenskrig en del af det tyske 
befæstningsanlæg Atlantvolden, der strakte sig fra 
norge til Spanien. på turen fortælles om den tyske 
strategi og løkkens befæstning og selve bunkerbyg-
geriet. også bunkerne til beskyttelse af civilbefolk-
ningen omtales. turlængde ca. 3 km. turleder: cand. 
mag. poul Wilhelmsen. (Kun pÅ dAnSK).
pris: voksne & børn 20 kr. (inkl. billet til løkken Mu-
seum). 

løkken Museum
nørregade 12, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 14.00
dato: 20.8
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skagens museum
SKAgEn

Temaomvisning
omvisning inden for et enkelt tema i den aktuelle 
særudstilling Samling & Samtid. gratis for museets 
gæster.
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madam Brøndum - et usædvanligt liv
SKAgEn

Månedens historie
Som krokone på Brøndums hotel blev Anna Anchers 
mor, Madam Brøndum, vidne til kunstnernes liv og 
leben, som stod i stor modsætning til hendes egen 
tilværelse. på museet findes et par af hendes slidte 
kageforme, som er udgangspunkt for historien om 
den karakterfaste kvindes liv, samt om hvordan til-
værelsen i Skagen ændrede sig markant i 1800-tallet. 
gratis ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-13.30
datoer: 2.9 · 9.9 · 16.9 · 23.9 · 30.9

skagens museum
SKAgEn

Månedens billede
En af museets inspektører fortæller specifikt om et 
enkelt værk i samlingen og kunstneren bag. gratis for 
museets gæster.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00
datoer: 3.9 · 17.9 · 1.10 · 15.10

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00
datoer: 4.9 · 11.9 · 18.9 · 25.9 · 2.10 · 9.10 · 16.10 · 
23.10 · 30.10

Bedre byggeskik
SæBY

Sæbyarkitekten Harald Nielsen og bedre byggeskik
Foredrag om harald nielsen, arkitekt fra Sæby, som 
var en af hovedaktørerne bag bevægelsen Bedre Byg-
geskik. foreningens mål var at sikre gode, smukke og 
sunde boliger til almindelige danskere. harald niel-
sen fandt inspiration i Sæby gamle huse, og har også 
selv præget byen med sine smukke bygninger. 
pris: 25 kr.

nordjyllands Kystmuseum Sæby
Algade 1, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 19.00
dato: 16.9
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historisk filmaften på hirtshals museum
hirtShAlS

Signe og bjesken
denne aften ser vi dokumentaren ”Signe og bjesken”, 
som blev optaget i 1981. Signe fortæller bl.a. om sit 
arbejde som hjemmesygeplejerske i hirtshals, om 
hvordan hun fik interessen for at brygge bjesk af bl.a. 
klitplanter, som hun hovedsageligt høstede omkring 
sit sommerhus i Kjul. i filmen får Signe ligeledes be-
søg af lokale personer som fx louis nielsen, muse-
umsleder hugo nielsen og Bio-Banden. pris: 40 kr. 
inkl. kaffe/te og småkager.

hirtshals Museum, Sophus thomsensgade 6, 
9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 19.30
dato: 29.9

Bangsbo fort – fortets dag 
frEdEriKShAVn

Da vi ventede på russerne
for de mange, der under den Kolde Krig bemandede 
Bangsbo fort, er der denne dag gratis adgang for 
dig inkl. familie til Bunkermuseet. Kom og gense de  
bunkere hvor du engang gjorde tjeneste. der er rund-
visning for alle kl. 13.00, her får du historien om hvor-
for de var bemandede.

Bangsbo fort
understedvej 21, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
dato: 25.9

gallaaften
SKAgEn

Drachmannaften
drachmann-kvartetten bestående af Anne Marie ga-
brielsson, Jesper hegaard, Birgit og poul Bernth un-
derholder og musicerer. 
pris: 150 kr. Billetreservation i åbningstiden i drach-
manns hus eller på tlf. 98 44 51 88.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 20.00
dato: 30.9

Kystmuseet, Skagen
p. K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen 

tidspunkt: kl. 13.30-15.00   
datoer 2015: 5.10 · 12.10 · 19.10 · 26.10 · 2.11 · 9.11 
· 16.11 · 23.11 · 30.11 · 7.12 
datoer 2016: 4.1 · 11.1 · 18.1. · 25.1. · 1.2 · 8.2 · 15.2 
· 22.2 · 29.2 · 7.3 · 14.3 · 21.3

“alle mand til årene!”
SKAgEn

Om redningsvæsen og redningsmænd
Arrangementet giver et grundligt indblik i rednings-
væsnets tidligste historie og i redningsmændenes 
og deres familiers livsvilkår. deltagerne får indblik i 
redningsbådens særlige indretning og mandskabets 
arbejde ombord. Eftermiddagen sluttes af med en 
hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandings-
beretning. gratis for museets gæster.



Der var engang

grenen Badehotel - kaviar og cocktails  
SKAgEn

Månedens historie
fra 1898 til 1939 var grenen Badehotel i Skagen et 
sted, som tiltrak internationalt high society fra hele 
verden. den tilknyttede kurlæge kunne ved hav - og 
solbade love at helbrede adskillige sygdomme, og 
køkkenet diskede op med mange retter flere gange 
om dagen. 1. klasses underholdning, spændende 
konkurrencer og dans var en selvfølgelighed. 
gratis ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen 
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-13.30
datoer 2015: 7.10 · 14.10 · 21.10 · 28.10 
datoer 2016: 3.2 · 10.2 · 17.2. · 24.2
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købmandsbutikken holder åbent i 
efterårsferien 
hJØrring

Et eldorado for dine sanser
i skolernes efterårsferie er der mulighed for at udfor-
dre sanserne. den gamle Købmandsbutik i Museums-
haven holder åbent, og du kan her opleve duften, 
som vi kender den fra de gode gamle dage. Købmæn-
dene sælger alt lige fra sukkerkringler, spegepølse og 
kaffe til lys, bolsjer og meget, meget mere. du kan 
også få dig en god snak med købmændene og lære 
om vægt og mål.

Vendsyssel historiske Museum
Museumsgade 3, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 11.00-15.00
datoer: 12.10 · 13.10 · 14.10 · 15.10 · 16.10

sæby havn
SæBY

Livsnerve og smertensbarn
Sæby havn er grunden til byen opstod. den var årsa-
gen til byens vækst, men den har også været årsag til 
mange smertelige problemer. hør historien om Sæby 
havn, og om hvordan den har udviklet Sæby. 
pris: 25 kr.

nordjyllands Kystmuseum Sæby
Algade 1, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 19.00
dato: 18.11

historisk filmaften på hirtshals museum
hirtShAlS

Forsikringsmanden kommer til byen
denne aften ser vi ”forsikringsmanden på besøg i 
hirtshals” fra 1959, hvor turen bl.a. går forbi fiske-
auktionen, vodbinderi, isværk og hirtshals Kro. Efter 
en kaffepause ser vi den korte spillefilm af Svend 
Skands ”den døde by” - hvor man får en fin fornem-
melse af området, hvor tyskerne havde deres 9. Bat-
teri, og hvor der i dag ser ganske anderledes ud! 
pris: 40 kr. inkl. kaffe/te og småkager.

hirtshals Museum, Sophus thomsensgade 6, 
9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 19.30
dato: 8.12



Nyd din næste
ferie på

Skagen Strand.
Se mere på

skagenstrand.dk

DEJLIGE FERIEDAGE
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guidet tur om skagens museum 
SKAgEn

Mens museet bygger
hvad foregår der på byggepladsen - hvad er tankerne 
bag byggeriet? hvordan har arkitekten og museet 
tænkt den nye bygning i forhold til den oprindelige. 
hvad betyder det for kommende udstillinger og hvor-
dan bevarer man museets sjæl. turen slutter med 
kaffe på Brøndums hotel, som spillede en afgørende 
rolle både for Skagensmalerne og museet. 
tilmelding og betaling på turistbureauet. 
Max. 20 delt. pris: 100 kr.

guidede ture 
frEdEriKShAVn

Byvandring
første stop er frederikshavn Kirke fra 1892, hvor vi 
hører om den spændende altertavle, der er malet af 
Michael Ancher. Kirken har plads til hele 1.160 perso-
ner, og er næststørst i danmark. Så går vi til Krudttår-
net, og hører om søhelten tordenskjolds fladstrand. 
Sidste stop er fiskerklyngen, byens ældste kvarter.

tilmelding og betaling inden turens start. 
Max 20 deltagere. pris: 90,-kr.

Byvandring i Østerby 
SKAgEn

Oplev den gamle bydel til fods
Vi går gennem den hyggelige by ad de små veje og 
stier og hører om Skagens gule huse med de røde 
tage og hvide blonder. historien starter ved Skagen 
havn og der fortælles bl.a. om traditioner i Skagen, 
den berømte kunstnerkoloni fra det forrige århund-
rede, Brøndums hotel og Vippefyret. turen slutter 
ved Skagens Museum. tilmelding og betaling på Ska-
gen turistbureau. Max. 20 deltagere. pris: 90 kr.

Ved Brøndums hotel
Anchersvej 3, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00-15.00
datoer: 2.4 · 9.4 · 11.4 · 16.4 · 18.4 · 23.4 · 25.4 · 30.4 · 
5.11 · 7.11 · 12.11 · 14.11 · 19.11 · 21.11 · 26.11 · 28.11 
· 3.12 · 5.12 · 10.12 · 12.12 · 17.12 · 19.12

frederikshavn turistbureau
Skandiatorv 1, 9900 frederikshavn.

tidspunkt: kl. 14.00-15.30
datoer: hver tirsdag i perioden 7.4-15.12

fiskerstatuen på havnen
Vestre Strandvej, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00-15.30.  2015: 13.4 · 20.4 · 27.4 · 4.5 
· 11.5 · 18.5 · 1.6 · 8.6 · 15.6 · 22.6 · 29.6 · 6.7 · 13.7 · 16.7 · 
20.7 · 23.7 · 27.7 · 30.7 · 3.8 · 6.8 · 10.8 · 17.8 · 24.8 · 31.8 · 
7.9 · 14.9 · 21.9 · 28.9 · 5.10 · 12.10 · 19.10 · 26.10 · 2.11 · 
9.11 · 16.11 · 23.11 · 30.11 · 7.12 · 14.12 · 21.12. 2016: 4.1 · 
11.1 · 18.1 · 25.1 · 1.2 · 8.2 · 15.2 · 22.2 · 29.2 · 7.3 · 14.3 · 21.3

gå med en tur på volden
hJØrring 

Tag med på aftenvandretur
turen går gennem christiansgave og Svanelunden. 
hør fortællingen om hjørrings grønne områder - 
hvorfor blev de anlagt? hvad blev de brugt til gen-
nem tiden? Museumsdirektør Mogens thøgersen 
fortæller historien om den hvide og den sorte konge, 
om danmarks første naturfredning og om Vendelbo-
ernes mindepark. Vandringen slutter ved Vendsyssel 
historiske Museum, hvor du kan købe kaffe/te og 
varme hveder. 

hovedindgangen til christiansgave 
Skolegade mellem nr. 19 og 21, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 19.00-20.30
dato: 30.4
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guidede ture
frEdEriKShAVn

Guidet cykeltur
først cykler vi til den ældste bydel fiskerklyngen. 
herfra til nordre Skanse, fladstrands første fæst-
ningsanlæg. næste stop er den driftige havn, hvor vi 
ser på fiskerbådene og de gamle fiskerskure, og hø-
rer om den kommende havneudvidelse. Sidste stop 
er flådestationen, der er vigtig del af frederikshavn. 
nyd den smukke udsigt over havnen fra granittrap-
pen. Medbring egne cykler.
tilmelding og betaling på frederikshavn turistbureau 
inden turens start. Max 20 deltagere. pris: 90 kr.

frederikshavn turistbureau
Skandiatorv 1, 9900 frederikshavn.

tidspunkt: kl. 13.30-15.30
datoer: 3.6 · 10.6 · 17.6 · 24.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 
29.7 · 5.8 · 12.8 · 19.8 · 26.8 

kunst og kultur i byrummet
hJØrring

På opdagelse i Hjørring med Sine og Signe
Museumsdirektør Sine Kildeberg og museumsinspek-
tør Signe Stidsing hansen fra henholdsvis Vendsyssel 
Kunstmuseum og Vendsyssel historiske Museum 
viser rundt i hjørring. der ses på skulpturer og ud-
smykninger, arkitektur og byudvikling. turen starter 
ved Vendsyssel historiske Museums hovedindgang 
og sluttes af med kaffe på Vendsyssel Kunstmuseum.

Vendsyssel historiske Museum
Museumsgade 3, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 14.00-15.00
dato: 30.5
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guidet kirkegårdsvandring
SKAgEn

Byen, personerne og kunstnerne
på perronen fortælles om Skagensbanen og dens be-
tydning for byen. Vi går til Skagen Kirkegård, og hører 
om byfogedens negerslave, ”daphnes forlis” og red-
ningsmændenes grave. på Assistens Kirkegård ser vi 
bl.a. kunstnergravene samt engelske og tyske solda-
tergrave fra de to verdenskrige. Vi slutter i kirken, og 
hører om Skagens kirker. 
tilmelding og betaling på turistbureauet. Max. 20 
deltagere. pris: 90 kr.

perronen på Skagen Station
Sct. laurentii Vej 22, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00-16.00
datoer:  20.5 · 27.5 · 3.6 · 10.6 · 17.6 · 24.6 · 1.7 · 8.7 · 
15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8 · 12.8 · 19.8 · 26.8 · 2.9 · 9.9 · 16.9 ·  
23.9 · 30.9 · 14.10. 

guidet havnetur 
SKAgEn

Skagen Havn - for de morgenfriske
Vi overværer fiskeauktionen og hører om den. turen 
går videre, mens vi hører om fiskeri-virksomhederne, 
Kystredningstjenesten, lodsvæsenet og værfterne. 
i vodbinderiet cosmos trawl ser vi fremstillingen af 
trawl. Vi slutter i den Svenske Sømandskirke, hvor vi 
hører om kirkens historie. 
tilmelding og betaling på turistbureauet senest da-
gen før.
Max. 20 delt. ikke egnet for børn. pris: 125 kr.

Auktionshallen
Auktionsvej, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 7.00-10.30
datoer: 3.6 · 10.6 · 17.6 · 24.6 · 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 
29.7 · 5.8 · 12.8 · 19.8 · 26.8



frederikshavn kirke
frEdEriKShAVn

Her er plads til hele 1.160 personer
Kirken rummer mange gode historier. placeret midt 
i byen, tæt på havn og hovedvej, har kirken gennem 
snart 125 år været en væsentlig del af byens histo-
rie. hvordan er kirken er forbundet med elefanterne 
ved carlsberg? Var Jesus så utilfreds med peter, som 
altertavlen antyder? hvor kommer drachmann ind i 
billedet?  Svarene på disse og flere spørgsmål får du, 
når kirken byder indenfor. gratis entré.

med baby på byvandring
hJØrring

Guidet omvisning i Hjørring
Museumsinspektør Signe Stidsing hansen inviterer 
på en byvandring med babyen i barnevognen. Vi går 
en tur i hjørring og ser på den historie, vi omgiver 
os med. Vi både starter og slutter ved Vendsyssel hi-
storiske Museum, hvor der er mulighed for at spise 
medbragt mad. her findes også mikroovn samt pus-
lebord, men ej barnestole. 
pris: voksne 40 kr.

frederikshavn Kirke
Kirkepladsen 6, 9900 frederikshavn 

tidspunkt: kl. 19.30-21.00
datoer: 16.6 · 7.7 · 11.8 

Vendsyssel historiske Museum
Museumsgade 3, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.00-11.00
datoer: 17.6 · 25.8
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Byvandring i vesterby i skagen
SKAgEn

Vesterby og fiskernes røde skurby
på turen hører vi bl.a. om den svenske Sømands-
kirke og Karstensens Skibsværft. Vi besøger ”den 
røde skurby” - fiskernes tilholdssted med de gamle 
arbejdsskure - og hører nogle skrøner fra før og nu. 
herefter passerer vi Elcor og Skagen Skipperskole på 
Vestre havn med kig til Klitgården og den tilsandede 
Kirke. 
tilmelding og betaling på Skagen turistbureau. Max. 
20 deltagere. pris: 90 kr..

fiskerstatuen på havnen
Vestre Strandvej, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
datoer: 19.6 · 26.6 · 3.7 · 10.7 · 17.7 · 24.7 · 31.7 · 7.8 · 
14.8 · 21.8 · 28.8  

guidet byvandring i sæby
SæBY

Sæby Kirke og den gamle bydel
oplev Sæby til fods med guide i det idylliske Sæby, 
som er tæt knyttet til havet og åen. hør om Skt.  
Mariæ kirke og kalkmalerierne, havnen og fruen 
fra havet. turen går gennem den gamle hovedgade 
Algade med sine købmandsgårde, små gule huse og 
adskillige kunsthåndværkere. Max 20 delt. 

pris: 90 kr. Børn til og med 12 år gratis. 
tilmelding og betaling: Sæby turistbureau inden tu-
rens start.

Sæby turistbureau
Algade 14, 9300 Sæby

tidspunkt:  kl. 14.00-15.30
datoer: 23.6 · 30.6 · 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8 · 
18.8 · 25.8

foto: helle hornshøj



Byvandring i skagen
SKAgEn

”I digternes fodspor”
Skagenkunsten handler også om digtere og forfatte-
re. turen starter ved Brøndums hotel og her fortæl-
les om St. St. Blicher, h.c. Andersen og Karen Blixen, 
som boede her under deres ophold i Skagen. herfra 
går turen rundt i byen til de huse hvor de mange for-
fattere og digtere, som i tidens løb har opholdt sig 
i Skagen boede. tilmelding og betaling på turistbu-
reauet. Max 20 deltagere. pris: 90 kr. 

Brøndums hotel
Anchersvej 3, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00–16.00
datoer: 23.6 · 30.6 · 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8 · 
18.8 · 25.8 · 13.10 

Byvandring i lønstrup
lØnStrup

Fra fiskerleje til turistby
En vandring gennem lønstrup, hvor Allan normann 
Sørensen levende fortæller om folk, byens historie, 
herunder naturkatastrofen i 1877, og om byens ud-
vikling mod turisme. 

fortæller: Allan normann Sørensen. 
Arrangementet er gratis.

redningshuset ved bådepladsen i lønstrup,
9800 hjørring 

tidspunkt: kl. 10.30-12.00
datoer:25.6 · 2.7 · 9.7 · 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8 · 15.10

guidet Bunkertur
SKAgEn

På tur i ”Bunkernes verden”
Michaël Svejgaard fortæller om al den ”beton” langs 
kysten ved Skagen, hvorfor ligger de her og hvad er 
de blevet brugt til? få svar på spørgsmålene - mød 
op og få en uforglemmelig dag. turene finder sted på 
Sønderstrand i klitterne ved grenen. 

tilmelding og betaling til Skagen turistbureau. Max. 
35 deltagere. pris: 90 kr.

p-pladsen ved det hvide fyr
fyrvej, 9990 Skagen

tidspunkt:  kl. 14.00-16.00   
datoer: 23.6 · 30.6 · 7.7 · 14.7 · 23.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8 
· 18.8 
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sæby miniby
SæBY

Guidet tur rundt i Sæby Miniby
i Sæby Miniby kan du opleve de frivillige ”Minimu-
rere” arbejde med at opføre en original model af Sæ-
bys gamle bydel anno 1900 i forholdet 1:10. Alt bliver 
fremstillet på almindelig vis, selv de små teglsten bli-
ver brændt på det lokale teglværk. du kommer på en 
ca. 1 times guidet rundvisning blandt de små huse. 
En oplevelse der kan nydes af hele familien. 

pris: voksne 20 kr. Børn gratis.

Sæby Miniby
Solsbækvej 39, 9300 Sæby

tidspunkt:  kl. 15.00-16.00   
datoer: 30.6 ·1.7 · 7.7 · 8.7 · 14.7 · 15.7 · 21.7 · 22.7 · 
28.7 · 29.7 · 4.8 · 5.8 



guidet rundvisning - den anden 
side af Børglum kloster
lØKKEn

Børglum Kloster – landbrug og avlsgården
Kom med på en guidet rundvisning med hans rott-
bøll, der vil fortælle om en anden side af Børglum 
Kloster – om landbrug og avlsgården.

guidet rundvisning uden forudbestilling. pris: voksne 
100 kr./ 7-16 år 25 kr./ 0-6 år gratis. 
www.boerglumkloster.dk

Børglum Kloster, Børglum Klostervej 255B,
Børglum, 9760 Vrå

tidspunkt:  kl. 13.00
datoer: 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7
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Byvandring i løkken 
lØKKEn

Hør om byens historie
Kom med på en tur igennem løkken og hør om byens 
historie og om, hvad der sker med løkken Mole.

tilmelding til løkken turistbureau, senest kl. 15 sam-
me dag. turleder: poul lybæk. 

løkken turistbureau, Jyllandsgade 15, 
9480 løkken (lige over for Super Brugsen)

tidspunkt: kl. 16.00
datoer: 30.6 · 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8

guidet byvandring i hirtshals
hirtShAlS

Fortælling om byens og havnens historie
gå på opdagelse i hirtshals - i kyndige guiders sel-
skab. guiderne har stort kendskab og kærlighed til 
byen - og fortæller sjove og spændende historier 
med god nordjysk lune. Vi besøger bl.a. Sømands-
kirken, hirtshals Museum, hirtshals Kirkegård og  
”leret” ved Kystvejen, hvorfra vi kan se op til hirts-
hals fyr. pris kr. 20.

distance: knap 3 km. Varighed: ca. 2 timer med flere 
stop undervejs.

Mødested: Mindestenen for rf 2’s forlis.
den grønne plads, havnegade, 9850 hirtshals.

tidspunkt: kl. 10.30
datoer:  2.7 · 9.7 · 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8 · 15.10

Byvandring
SæBY

I kunstnernes fodspor
Sæby har altid været et yndet opholds- og feriested 
for kunstnere. hør om hvorledes kunstnerne feste-
de med musik, sang og digtoplæsning på clausens 
hotel, samlingssted for kulturpersonligheder som 
herman Bang, gustav Wied, holger drachmann og 
henrik ibsen. gå ikke glip af denne spændende bytur. 
Max 20 delt. pris: 90 kr. 
tilmelding og betaling på Sæby turistbureau inden 
turens start.

Sæby turistbureau, Algade 14
9300 Sæby

tidspunkt: 14.00-15.30 
datoer: 2.7 · 9.7 · 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8 · 13.8 · 20.8 
· 27.8

foto: lars horn/Baghuset 



guidet havnerundfart i hirtshals 
hirtShAlS 

Havnen fra havsiden 
tag på havnerundfart med museumsskibet hg 159 
Johs. hejlesen og kom med på sejltur rundt i havne-
bassinerne. der fortælles om havnens udvikling og 
om erhvervsaktiviteterne, som foregår på havnen. 
turen med den gamle snurrevodskutter varer ca. 20 
min. og er i sig selv en oplevelse. pris: 40 kr. Børn 
u/12 år gratis ifølge med voksne.

Sydvestkajen, nedenfor trappen
9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 12.30
datoer: 14.7 · 16.7 · 21.7 · 23.7 · 28.7 · 30.7 

     stadtführung mit guide
SæBY

Sæby Kirche und die alte Stadtteil.
Erleben Sie Sæby zu fuβ mit unserem deutschspra-
chigen führer bei dieser spannenden Stadtführung 
durch das idyllische Sæby – ene Stadt eng verbunden 
mit Meer und fluss. hören Sie von der schönen Sct 
Mariæ Kirche – berühmt für die vielen Kalkmalereien 
und der stimmungsvollen Algade. Max. 20 personen. 
preise: dkk 90. 
Anmeldung und Bezahlung: Vor Start der führung im 
turistbüro Sæby.

Sæby turistbureau
Algade 14, 9300 Sæby

zeit: 14.00-15.30 uhr  
datum: 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8 · 18.8 · 25.8
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      guidet fiskeauktion
nordsøen oceanarium
hirtShAlS

Autentisk havneoplevelse for de morgenfriske
oplev en ægte fiskeauktion med guide. Kom tæt 
på nattens fangst, og hør om arterne og auktionen. 
Bagefter er der gåtur på havnen, hvor guiden fortæl-
ler om de store og små fiskefartøjer, og om livet på 
havnen. Vi besøger cosmos trawl og fiskernes Kas-
seudlejning. Køb billet på nordsøen oceanariums 
webshop, senest dagen før kl. 15. 

pris: voksne kr. 100. Børn u/12 år gratis

norgeskajen, udenfor gaardboe’s  
fiskehandel, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 6.45-8.45
datoer:  3.7 · 6.7 · 10.7 · 13.7 · 17.7 · 20.7 · 24.7 · 
27.7 · 31.7

      løkken moleleje - stedet tæller
lØKKEn

Løkken Mole-projekt
Kom og hør om det spændende mole-projekt. løkken 
læmole er bygget i 1927-31 og ombygget i 1950’erne, 
og dens primære funktion er at skabe læ for fiskerne, 
der trækker bådene op på stranden. projektet løkken 
Moleleje skal skabe grundlag for nye aktiviteter i mole-
området og styrke sammenhængen mellem by og hav.  

løkken pier is being renovated. come and hear about 
the project. We meet by the pier.

løkken Mole, Sdr. Strandvej
9480 løkken

tidspunkt: kl. 13.30-14.30.  
datoer: 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8 · 10.8
dates: 3.8 · 10.8 · 17.8  at 14.30-15.30 hrs in English.



middelalderlig folkefest
hJØrring

Stygge Krumpen dagene
Middelalderen genoplives i hjørrings gamle bydel 
med teater, korsang, musik, dans, gøglere, mar-
kedsboder, konkurrencer, fællesspisning og mm.  
Museumshaven omdannes til et autentisk middel- 
aldermiljø af middelaldergruppen ”rødder og Vin-
ger”. her kan man se, hvordan folk gik klædt og le-
vede i middelalderen, og man kan smage mad og 
drikke, som folk spiste og drak på den tid.

hjørrings gamle bydel
Axeltorv og Museumshaven på Vendsyssel 
historiske Museum,
Museumsgade 3, 9800 hjørring

tidspunkt: Se www.visithjoerring.dk.
datoer:  11.9 · 12.9

løkken miniby
lØKKEn

i minibyens arbejdende værksted opføres bl.a.  
modeller af løkkens huse anno 1900 af små mursten 
og teglsten i målestok 1:10. Se også husene i Vend-
syssel plantage, hvor løkken anno 1900 er under op-
bygning. Besøg det hyggelige værksted, og se og hør 
om, hvordan denne spændende attraktion bliver til.

løkken Miniby
Vendelbogade 2, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 8.00-12.00
datoer: 12.10 · 15.10

Byens mange ansigter 71

forfattere, malere og andre 
kendisser i løkken 
Fortællinger om berømte Løkkenborgere
tur i løkkens gader, hvor der fortælles om forfat-
tere og malere, der boede i løkken. hør om forfat-
terne thomas olesen løkken og Knud holst, malerne  
christian Valentinussen og Erik larsen og andre  
berømte løkkenborgere, der har fået veje opkaldt 
efter sig, samt feriegæster, der har betydet noget for 
løkken. 
fortæller: cand. mag. per Brønnum Wilhelmsen. 
pris: voksne/ børn 20 kr. (inkl.billet til museet).

løkken Museum
nørregade 12,  9480 løkken

tidspunkt: kl. 18.30-ca. 20.00
datoer: 23.7 · 6.8 · 13.8



     BernsTeIn - Das golD Des 
norDens MYgdAl 

Die Geschichte des Bernsteins
Andreas erzählt eine spannende geschichte über 
Bernstein, auch das gold des nordens genannt, seine 
Entstehung und wie man ihn finden kann. nehmen 
Sie ein Stück Bernstein in die hand und spüren Sie, 
wie er sich anfühlt. Sehen Sie Andreas beim Schleifen 
und polieren zu und erleben Sie den duft von Bern-
stein. Erfahren Sie wie Bernstein die farbe verändern 
kann. Anmeldung nicht notwendig. 

rav-Værkstedet
højtvedvej 7, Mygdal, 9800 hjørring

zeitpunkt: 10.30-11.30 uhr
datum: 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8

rundvisning i ravgårdens ravmuseum 
SØndErlEV

Hør om 40 år med ravslibning
Mellem lønstrup og hjørring ligger den lille landsby 
Sønderlev. her har Margit og Erik ravgård christian-
sen i 40 år drevet ravsliberi og museum i ravgården. 
Kom til en guidet rundvisning i ravmuseet. Erik, som 
er 3. generation af ravslibere, fortæller ravsliber og 
viser hvordan et smykke bliver til. Margit demonstre-
rer, hvordan man strikker de eftertragtede vikinge-
kæder i finsølv og viser, hvordan de også kan bruges 
til moderne armbånd med ravperler.
Arrangementet er gratis. 

ravgården
Skallerupvej 525, Sønderlev 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.10-11.20
datoer: 14.7 · 28.7 · 18.8 · 14.10. datum: 25.8 · 15.9

rav - havets- og nordens guld
MYgdAl 

Ravets historie og foranderlighed
rav - også kaldet ”nordens guld”, hvordan er det ble-
vet til og hvor finder man det? lad Andreas guide dig 
igennem ravets fascinerende historie, mens han sli-
ber. duft til ravstøvet og føl dets lethed. Se de mange 
forskellige former og udseende rav har, og hør om 
det kan skifte farve. tilmelding ikke nødvendig.

rav-Værkstedet
højtvedvej 7, Mygdal, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.30-11.30
datoer: 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8

rav - havets guld

ravsliberen
Algade 12A, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 19.00-21.00    (15.10 kl. 14.00-16.00)
datoer:  2.7 · 9.7 · 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8 · 15.10

     lær at finde rav
SæBY

Kom tættere på de gode ravfund!
hør om hvordan man finder rav, samt sandfærdige 
historier om ravfund ved Sæby. ravsliber frants Kri-
stensen viser rundt i ravmuseet og demonstrerer, 
hvordan man bearbejder rav til smykker. der slut-
tes af med en tur til stranden for at finde rav. der 
serveres en forfriskning inden turen til stranden.  
tilmelding på tlf. 98 44 55 27 senest kl. 17 på dagen.
pris: voksne 45 kr.



Kun 20 km. syd for Skagen ligger Aalbæk gl. Kro 
– en ægte dansk kro med en historie, der går tilbage 
til 1818.
Overalt på kroen vil du opleve en meget dansk og 
afslappet atmosfære, der indbyder til at slå sig ned 
og nyde et par timer i fred og ro. Du kan også bo hos 
os. Besøg Skagen med det pulserende liv og kom 
hjem til Aalbæk og nyd roen i vores hyggelige by. 
Kroen er også det perfekte udgangspunkt for ud-
flugter i Toppen af Danmark, og hos os er der aldrig 
langt til en færge, hvis du vil til Norge, Sverige eller 
bare har lyst til at besøge Læsø.
Aalbæk gl. Kro indbyder til aktiv ferie enten du vil 
cykle, vandre, løbe, bade eller spille golf. Naturen 
er lige udenfor døren – kun 800 m. til vores dejlige 

badestrand og fine lille havn – 6 km. til Golfklubben 
Hvide Klit og både Råbjerg Mile og områdets klit-
plantager findes indenfor cykel- eller køreafstand.
På Aalbæk gl. Kro sætter vi en ære i at holde fast i 
traditionerne, og hos os kan du altid få en stegt rød-
spætte eller en god wienerschnitzel. Vi byder også 
på smørrebrød og meget andet godt. På en heldig 
dag kan du mærke den liflige duft af røget kød eller 
fisk – så har køkkenchefen gang i røgeovnen, som 
står i vores dejlig krohave.
Vores gode personale har altid tid til en lille sludder, 
og de hjælper også rigtig gerne med forslag til ud-
flugter og aktiviteter i området. Vi kan nemlig godt 
lide at have gæster, så vi glæder os rigtig meget til 
at byde dig hjertelig velkommen hos os.

Aalbæk gl. Kro  
Ægte dansk krohygge – tæt ved Skagen

Skagensvej 42 · 9982 Aalbæk · Tlf. +45 98 48 90 22 · www.aalbak-gl-kro.dk · aalbak@aalbak-gl-kro.dk

facebook.com/
aalbakglkro

aalbakglkro #skagen#kro
#sommer#restaurant



fiskens Dag
hirtShAlS

Fisk 2 gange om ugen
fiskens dag er en national festdag, hvor fiskebran-
chen fejrer fisken som sund og nem spise. nordsøen 
oceanarium fejrer også denne dag med spændende 
aktiviteter i ”fiskens tegn”. Entrébillet påkrævet. 
Se mere på www.oceanarium.dk

nordsøen oceanarium, Willemoesvej 2, 
hirtshals, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl.10.00-17.00
dato: 12.9

nordisk sejlads 2015
hirtShAlS  

Omvisning på de smukke træskibe
nordisk Sejlads er en venskabelig kapsejlads mellem 
traditionelt riggede skibe. der deltager både danske 
og udenlandske skibe. i 2015 afvikles kapsejladsen 
fra hirtshals til grimstad i norge. de smukke træskibe 
anløber hirtshals havn fredag den 3. juli. lørdag den 
4. juli vil der være mulighed for at hoppe om bord og 
få en omvisning på mange af skibene og høre deres 
historie.

hirtshals fiskefestival
hirtShAlS  

Få smag for frisk fisk
oplev tre dage i ”fiskens tegn” med levende formid-
ling om fisk og fiskeri. hør om, rør ved og smag på de 
fisk, der fanges i nordsøen, og køb evt. frisk fisk med 
hjem. tag en havnerundfart med museumsskibet  
hg 159 ”Johs. hejlesen” og hør om hirtshals havn - 
i dag en af danmarks største erhvervshavne. Besøg 
hirtshals redningsstation og hør bl.a. om de 2 høj-
teknologiske redningsskibe.

Sydvestkajen, hirtshals havn
9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 11.00-15.00
dato:  4.7

Sydvestkajen, i centrum af byen samt på
nordsøen, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
datoer: 30.7 · 31.7 · 1.8

havet omkring os

fiskens Dag
SæBY

Fiskeauktion og meget andet hos Klostergydens Fisk
traditionen tro fejrer Klostergydens fisk i Sæby 
fiskens dag med underholdning og aktiviteter for 
store og små. dagen vil byde på lækre smagsprøver 
på fisk, konkurrence, besøg af nordjysk Vinimport og 
ikke mindst den populære fiskeauktion ved Jesper 
og carsten fra Strandby fiskeauktion. Kom og oplev 
en hyggelig formiddag for hele familien, hvor alt går 
i fisk...

Klostergydens fisk
Klostergyden 9A, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 11.00-14.00
dato: 12.9



Willemoesvej 2 · DK 9850 Hirtshals · T: +45 9894 4444
Feriehus i Nordjylland
www.visittoppen.com

Tag familien med på eventyr! Dyk helt 
ned på havets bund, kravl rundt i skibs-
vraget og fang krabber med de bare hæn-
der. Der venter store HAV-oplevelser, ude 
og inde. Mød hajer, sæler og klumpfisk. 

NORDEUROPAS STØRSTE AKVARIUM

MEGET MERE 
END FISK

www.oceanarium.dk 
www.facebook.com/ekspedition

PFREE

GIGANTISK 
NYHED I APRIL 

2015
Nyt, flot oceanarium 
med spektakulært 

skibsvrag



rundt på kløverstien
hJØrring

Tag med på aften-cykeltur
Vi cykler en dejlig aftentur ad den sorte Kløversti, 
som hedder naturruten. ruten er 12 km lang, og vi 
passerer skønne områder som Svanelunden og Bel-
levue ved hjørring Bjerge samt Vandsted plantage. 
tur-tlf. 30 38 86 13.
turledere: Birthe Kristensen, dn og Jakob Kofoed, 
naturvejleder

Springvandspladsen
9800 hjørring

tidspunkt: kl. 19.00-21.00
dato: 15.4 

vær aktiv

robin hood på knivholt
frEdEriKShAVn

Datidens gøremål
Eventyret om robin hood og hans fredløse svende 
har fået nyt liv. det store tidshjul er drejet godt 800 år 
tilbage. der vil være telte og stande med trædrejere, 
knivmagere, skjolde og riddere til hest med lanse og 
rustninger. der grilles pølser over bålstedet.

Knivholt hovedgård
hjørringvej 180B, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl.10.00-16.00
datoer: 29.5 · 30.5 · 31.5

knivtræf
frEdEriKShAVn

Friluftsmennesker
Knivtræf i nord. gå aldrig i skoven uden en god kniv. 
der findes programmer om det frie liv til lands og til 
vands hvor naturen stadig findes i det danske kultur-
landskab. fortælling om hvordan du snitter en pile-
fløjte, renser en svamp, flår en fasan eller et af de 
utallige andre formål hvor en god kniv er uundværlig. 

Knivholt hovedgård
hjørringvej 180B, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 9.5 · 10.5

yxenskovens hemmelighed
tornBY KlitplAntAgE

Rollespil i landsbyen Yxengaard i Yxenskoven
Byen Yxengaard er befolket af nordboer og Sidianere. 
Spillet foregår i en tid der til forveksling ligner bryd-
ningstiden mellem asetro og kristendom. der opstår 
konflikter i byen imellem de to folkeslag medmindre 
skoven byder på farligere fjender. den eneste mulig-
hed for overlevelse er sammenhold. Spillet er for +12 
år. pris: 50 kr. 
praktisk information og regler: se www.yxenskoven.dk

tornby Klitplantage p-pladsen ved  
horsedammen, tornby, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 11.00-17.00
datoer: 19.4 · 17.5 · 21.6 · 19.7 · 16.8 · 20.9 · 18.10 · 
15.11 · 20.12



kirkehistorisk vandring
hirtShAlS

Kirker og smukt landskab
Spændende kirkehistorisk vandring i smukt land-
skab! rute: Vidstrup – Bjergby – Mygdal – hirtshals. 
ophold ved 4 kirker og en del andre steder med en 
spændende historie. Max. 20 km vandring i alt. 

tilmelding til fodslaw hirtshals (tlf. 98 94 94 60 / 
51 31 25 21 / 98 94 19 20 / 23 29 27 20) – eller til 
hirtshals Kirkekontor tlf. 96 25 11 00 (fra den 1.5) 
pris: 100 kr. inkl. let forplejning.

hirtshals Kirke
Kirkevænget 3, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl.9.00
dato: 11.7

officiel indvielse
MYgdAl  

Sporet ved Odden
oplev det nye Spor i Mygdal. på en vandretur fortæl-
les om fuglene, skoven og det gamle kulturmiljø. Spo-
ret går gennem det gamle herregårdslandskab om-
kring odden med gammel løvskov og eng. Efter turen 
vil der være et traktement ved herregården odden.
 
Arrangør: Stigruppen i Bjergby - Mygdal og naturvej-
leder Jakob Kofoed, Vendsyssel historiske Museum.

herregården odden,
oddenvej 31, Mygdal, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.00-13.00
dato:  30.5

vær aktiv 77



sommersolhverv ved verdens 
eneste solhvervssøjle - lØKKEn

Solnedgang ved Solhvervssøjlen
i løkken findes noget, som ikke ses noget andet sted 
i verden: En solhvervssøjle, der markerer, hvor solen 
går ned i Vesterhavet på årets længste og korteste 
dag. Ved sommersolhverv går solen ned i løkken kl. 
22.22, og mange fastboende og turister mødes hvert 
år ved Solhvervssøjlen for sammen at se solen gå 
ned. der vil være en lille tale og lidt underholdning. 
Mulighed for at købe en forfriskning.

Ved Vandtårnet
9480 løkken 

tidspunkt: kl. 22.00 
dato: 21.6

vintersolhverv ved verdens eneste 
solhvervssøjle - lØKKEn
solnedgang ved Solhvervssøjlen
i løkken findes noget, som ikke ses noget andet sted 
i verden: En solhvervssøjle, der markerer, hvor solen 
går ned i Vesterhavet på årets længste og korteste 
dag. Ved vintersolhverv går solen ned i løkken kl. 
15.35, og rigtig mange fastboende og turister mødes 
hvert år ved Solhvervssøjlen for sammen at se solen 
gå ned. der vil være en lille tale og lidt underhold-
ning. Mulighed for at købe en forfriskning.

Ved Vandtårnet
9480 løkken

tidspunkt: kl. 15.00
dato: 22.12

lyset, mørket og farverne

kultur og lysfestival 
lØnStrup

Lysets Land
på lønstrup Kultur- og lysfestival 2015 kan du opleve 
teater, film, billedkunst, kunsthåndværk, dansefore-
stillinger, folkesagn og forfatterfortællinger, lysinstal-
lationer, poesi, stadsvandringer, streetkultur, mad, 
musik, opera, fotokunst og meget andet.
festivalen bygger på et bredt samarbejde mellem 
kulturinstitutioner, kunsthåndværkere og gallerier, 
foreninger, skoler og højskoler, restauranter og ca-
feer, universitetet og erhvervslivet. 

lønstrup
9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.00-22.00
datoer: 25.9 · 26.9 · 27.9 · 28.9

Kultur- og  
lysfestival  
Lønstrup
25. - 28. september 
2015 

Få inspiration til 
dit besøg på
www.loenstrup.dk

lønstrup

LØNSTRUP_ramme.pdf   1   06/11/14   12.00

flaget spilles ned 
SæBY

Musikkorps Sæbys flagnedspilning på Sæby Havn
igennem mere end 25 år har medlemmer af Musik-
korps Sæby og Sæbygarden hver aften i skolernes 
sommerferie ”spillet flaget ned” på Sæby havn. det 
er en højtidelig og smuk tradition, som hen over som-
meren tiltrækker i tusindvis af turister og fastboende. 
Sommerens sidste flagnedspilning markeres hvert år 
med en friluftskoncert på havnen kl. 20.00, hvor det 
samlede musikkorps medvirker.  

Sæby havn
nordmolen, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 21.00 
datoer: 23.6-9.8



SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S · Nordre Klitvej 21 · 9800 Hjørring · Tlf. 9924 8400

NATURSKøNNE
SKALLERUP

I det øjeblik du lander, er du allerede en del 
af den ... naturen. 

Med Vesterhavet til den ene side og de 
smukke indlandsklitter og skov til den an-
den, befinder du dig midt i noget af Dan-
marks mest fascinerende natur.

En natur, der skaber den ro, vi higer efter, når 
vi har ferie. Og samtidig en natur der pirrer 
til at blive udforsket og udfordret.

Se mere på skallerup.dk



I kunstens tegn

lav dit eget glas
lØnStrup

Prøv kræfter med fascinerende materiale
glashuset i lønstrup er et eksperimenterende værk-
sted, hvor der ud over brugsting også arbejdes med 
skulpturelt unika og støbt glas. hele ugen er det mu-
ligt at se, hvordan der i glashuset bearbejdes glas på 
tættest hold. gennem sommeren kan du selv prøve 
kræfter med det fascinerende materiale og skabe dit 
helt eget glas. 
pris: 200 kr. tilmelding på tlf. 98 96 06 55.
www.vangeglas.dk.

glashuset, Strandvejen 68
lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: 17.00-19.00 (d. 4.4. dog kl. 10.00-12.00)
datoer: 4.4 · 25.6 · 2.7 · 9.7 · 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8 · 13.8 
· 20.8 · 27.8

på opdagelsesrejse i Wonder World
hJØrring

Omvisning på Vendsyssel Kunstmuseum
tag familien med på opdagelsesrejse i udstillingen 
Wonder World – et fantastisk og forunderligt fantasi-
landskab med sort ørkensand, bjerge, stalagmitter og 
dråber. hør om du kan genkende lydene, prøv at ligge 
i en kæmpe stor dråbe og tegn en hilsen på bjerget. 

omvisning er velegnet for børn. omviser: museums-
inspektør Berith Elise Jensen. pris: entré til museet. 
Årskort VKM: gratis.

Vendsyssel Kunstmuseum
p. nørkjærs plads 15, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 14.00
datoer: 26.4 · 10.5

skulpturer ude og inde
SæBY

Træskulpturer, eventyr og malerier
oplev finn Jakobsens motorsavsskulpturer Krible og 
Krable i haven, hans farverige skulptur ”livsfuglene 
og regnbuen” i galleriet, få oplæst af hans eventyr 
med samme navn. - det handler om udfordringerne 
i menneskers liv med hinanden, på tværs af sociale, 
religiøse og etniske forskelligheder. i galleriet udstil-
les hans fabulerende og farverige malerier. 
ingen entrè, ring gerne i forvejen på tlf. 20 40 15 88.

galleri 2ti
Solsbækvej 210, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 15.00-17.00
datoer: 4.5 · 1.6 · 6.7 · 3.8 · 7.9 · 5.10 

påskeudstilling - mød billedhuggeren
lØKKEn

Fra ler til bronze
Se udstilling med værker af Kirsten gitz Johansen, 
poul Erland og Bodil dam, nyd en kop kaffe og hør bil-
ledhugger Bodil dam fortælle om cire perdue bron-
zestøbning. Arrangementet finder sted i pondcottage 
Art, som er hendes eget værksted og galleri i påsken. 
galleriet ligger smukt på Margueritruten mellem 
Vrensted og Børglum Kloster. pris gratis. tilmelding 
ikke nødvendig. 

pondcottage Art v/Bodil dam
Munkebrovej 48, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 14 – galleriet er åbent fra kl. 11-17
datoer: 29.3 · 30.3 · 31.3 · 1.4 · 2.4 · 3.4 · 4.4 · 5.4 · 6.4



      se træ få form
ruBJErg - lØKKEn

Træ i form og farve
træ er spændende at arbejde med og dejligt at se på. 
det enkelte træs historie bestemmer dets struktur og 
forarbejdning. Knudedrejeren arbejder med formgiv-
ning og transparent indfarvning af træ, og fremstiller 
både brugsting og unikke objekter. hør knudedreje-
rens fortælling om træets historie og formgivning og 
se arbejdet ved drejebænken. Øvrige åbningstider i 
galleri/drejeri, se www.knudedrejer.dk.

keramik og kultur
hirtShAlS

Indblik i keramikkens verden
Keramiker Janice hunter viser rundt i udstillingen 
”nordjyske Keramiker på hirtshals fyr” og fortæller 
om materiale, teknik og nye opdagelser. formgivning 
af ler har ingen grænser! teknikkerne er mangfoldige 
og vi låner fra alle kulturer. Keramikkens historie går 
langt tilbage, men vi opdager hele tiden nye måder at 
behandle ler gennem ”leg” og eksperimenter. 
Kom og hør mere om denne spændende verden.

Knudedrejeren
lønstrupvej 156, nr. rubjerg, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 14.00-16.00
datoer: 6.5 · 3.6 · 8.7 · 19.8 · 2.9

hirtshals fyr, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 13.00
dato: 22.5

art Book Days 
SæBY

Inspirationsdag med kunst og bøger
Et kort kursus i den spændende verden hvor kunst 
og bog smelter sammen. En eftermiddag for unge og 
gamle der har lyst til at udtrykke sig gennem denne 
genre. Ved kunstneren Anne Marie Johansen og gal-
lerist Eric Kaare. 
tilmeldelse 3 dage i forvejen nødvendig på tlf. 21 75 
64 09 eller mail nordenvind@mail.dk. 
pris: voksne 150 kr., børn 100 kr. prisen er inkl. start-
materialer! Besøg sommerens temaudstilling. 

fra skitse til skulptur
hJØrring

Udstilling - Billedhugger Hanne Varming
Museumsdirektør Sine Kildeberg byder inden for på 
Vendsyssel Kunstmuseum til en indføring i en af dan-
marks mest folkekære billedhuggere. hanne Varming 
har for længst indtaget sin helt egen og særlige plads 
i dansk kunsthistorie, og hendes kunst er blevet en 
del af vores fælles bevidsthed. hanne Varmings fore-
trukne motiv er mennesket.

Vendsyssel Kunstmuseum
p. nørkjærs plads 15, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 14.00
dato: 13.6 

galleri nordenvind, Kulturhus 
“retfærdigheden, Algade 14, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 13.30-15.00
datoer: 13.6 · 27.6 · 18.7 · 8.8 
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fremstil dit eget ravsmykke
nr. lYngBY/lØKKEn

Fra ravstykke til smykke – JØB Smykkeværksted
Er du heldig at finde et stykke rav på din tur ved ha-
vet, så åbner smykkesmed Jørgen Bondesen mulig-
hed samt værksted for at du, med lidt vejledning, 
selv kan forme og polere dit ravstykke. du er også 
velkommen til selv at medbringe sølv, evt. bestiksølv 
(3 tårnet), eller brugt guld, således at smykket bliver 
personligt. 
tilmelding nødvendig, max. 3 pers. tlf. 98 99 66 71. 
www.joeb.dk

Jøb Smykkeværksted,
lyngbyvej 198, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 12.00-18.00
dato: 30.6

sophus Claussen på herregården odden
MYgdAl

”Frøken Regnvejr” fortolkning
herregården odden vil fejre Sophus claussen og hans 
venskab med carl nielsen og J. f. Willumsen med en 
usædvanlig opførelse af claussens muntre stykke 
“frøken regnvejr”, i anledning af 150-året for digte-
ren Sophus claussen og komponisten carl nielsen. 
de tre venner opførte stykket privat i 1894 på deres 
eget marionetteater. Efter forestillingen er der kon-
cert med carl nielsen sange i hovedbygningen.

kunsthåndværkermarked på Trons-
mark. gl. skole
BindSlEV

En skattekiste af kunst
den første søndag i juli, august og september afhol-
des Kunsthåndværkermarked i den skønne have bag 
galleriet på den gamle tronsmark Skole. ikke mindre 
end 30 kunstnere viser deres værker frem. her er 
også mulighed for at købe kaffe/the og kage.

tronsmark gl. Skole, galleri og Kunstværksted 
hirtshalsvej 11, 9881 Bindslev

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
datoer: 5.7 · 2.8 · 6.9

herregården odden
oddenvej 31,9800 hjørring

tidspunkt: kl. 14.00
dato: 5.9

I kunstens tegn



Giv dine smagsløg en oplevelse, de vil elske dig 
for. I Restaurant Holger går kærlighed til mad 
og lokale råvarer hånd i hånd. Kom og oplev 
vores gårdhave, det specialbyggede walk-in-

vinskab og kulinarisk kvalitet. Menukortet, som 
ændres i takt med sæsonen, består af måne-
dens menu samt a la carte retter, som er præ-
get af det franske køkken med et touch af det 

nye nordiske.

Color Hotel Skagen A/S • Gl. Landevej 39 • 9990 Skagen
+45 98 44 22 33 • www.colorhotels.dk

Pianist

hver aften

kl. 18.00

.     Restaurant Holger     .

.     Café Holger     .
Gå på oplevelse i vores cafémenu. Caféen har 
åbent hver dag fra frokost. Om sommeren kan 
I nyde sommergrill i vores overdækkede gård-
have. Vælg mellem to lækre grill-menuer, som 

tilberedes over grill ved bordet.

Bestil bord på tlf. 98 45 43 63



la Maschera di ferro, Stokbrogade 5,
9800 hjørring 

tidspunkt: kl. 11.00-12.00
datoer: 4.5 · 11.5 · 18.5 · 1.6 · 8.6 · 15.6 · 22.6 · 29.6 · 
3.8 · 10.8 · 17.8 · 24.8 · 31.8

Ølbrygningens kunst
SKAgEn

Rundvisning på Skagen Bryghus
få en guidet rundtur i bryggeri og tapperi. hør om 
husets spændende historie og om hvordan man bryg-
ger øl. Efter rundvisningen smages der på bryghusets 
spændende øl, 5 forskellige sorter x 10 cl. Varighed 
ca. 1 time i alt. tilmelding i baren på tlf. 98 45 00 50, 
eller mail til baren@skagenbryghus.dk. pris: 150 kr.

Skagen Bryghus
Kirkevej 10, 9990 Skagen

tidspunkt & datoer: 
April, maj, juni, september, oktober, november og 
december:  hver mandag, onsdag og fredag kl. 13.00  
og  lørdag kl. 11.00.
Juli & august: hver mandag, onsdag, fredag og lørdag 
kl. 11.00.

Dansk mølledag hos aurion 
hJØrring

Rundvisning i virksomheden
Aurion har bygget en glutenfri afdeling ved mølleriet, 
som er åbent denne dag. på rundvisningen kommer 
man forbi stenkværnene, som formaler korn til mel, 
og i bageriet kan man se stenovnene. der er smags-
prøver på brød og boller. Jørn ussing larsen og Brian 
t. nybo holder foredrag om virksomheden og arbej-
det med de gamle kornarter. Arrangementet er gratis.

Aurion A/S
guldagervej 525, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.00-15.00
dato: 21.6

hirtshals redningsstation 
hirtShAlS

Med havet som arbejdsplads
få en omvisning på hirtshals redningsstation. hør 
dens historie og få en demonstration af udstyret, der 
informerer om, hvilke skibe der er i området samt 
fart og kurs. gå ombord i Margrethe gaardbo, et af 
stationens 2 højteknologiske redningsskibe. tilmel-
ding på hirtshals turistbureau tlf. 98 94 22 20 dagen 
før. Arrangementet er gratis.
der forbeholdes ret til aflysning ved akutudrykning/
nødopkald.

hirtshals redningsstation
nordvestkajen 35, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 10.00
datoer: 30.6 · 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8 · 11.8 · 18.8 
· 25.8 · 13.10

     Italy moves north 
hJØrring

From Italy to Hjørring
What makes an italian couple choose hjørring to 
establish their café/restaurant? hear their story of 
their journey to the land of light, the regional food 
they prepare is part of the traditional italian culture, 
and listen to the stories of the artists from the same 
region who exhibit their works in the café. Also taste 
a little piece of italy and the specialties from the pie-
monte (piedmont) area.

Besøg en spændende virksomhed



orkidegården
hovedvejen 83, tornby, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 19.00-20.30
dato: 7.7

malerkursus
BindSlEV

Mal i haven
tronsmark gl. Skole, galleri og Kunstværksted byder 
velkommen til malerkursus i haven hver tirsdag og 
onsdag i juli og august. Ejer Jytte Meier fortæller om 
stedets historie, mens underviserne lone Johanne-
sen og Marianne S. Bork lærer om kunsten at male. 
Medbring gerne selv materialer, kan også købes på 
stedet. pris kr. 300 inkl. kaffe/te og rundstykker. 
tilmelding senest dagen inden på tlf. 31 25 24 03.

aktive sommerdage 
frEdEriKShAVn

Marked med boder 
Arbejdende værksteder, mød de gamle smede, land-
mænd, trædrejere i stort tømmerværksted med 
flere. her er marked med boder, hvor der handles, 
nydes spillemandsmusik og spises kage, serveret af 
smedekonerne. 

tronsmark gl. Skole, galleri og Kunstværksted
hirtshalsvej 11, 9881 Bindslev

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 1.7 · 7.7 · 8.7 · 14.7 · 15.7 · 21.7 · 22.7 · 28.7 · 
29.7 · 4.8 · 5.8 · 11.8 · 12.8 · 18.8 · 19.8 · 25.8 · 26.8

Knivholt hovedgård
hjørringvej 180Bn, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 10.00-14.00
datoer: 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7

markvandring på orkidegården
tornBY

Usprøjtede lokalt dyrkede grøntsager
orkidegården inviterer til en aften med markvandring 
og gode smagsoplevelser. hør indehaverne dorte og 
trolle Kettel fortælle om deres 8 ha store gartneri og 
det tidskrævende arbejde det er at dyrke usprøjtede 
grøntsager. Efterfølgende aflægges besøg i den hyg-
gelige gårdbutik, hvor der serveres lidt godt til ganen. 
husk praktisk fodtøj til gåturen.

Økologisk høstmarked hos aurion
hJØrring

Rundvisning i virksomheden 
Aurion har bygget en glutenfri afdeling ved mølleriet, 
som er åbent denne dag. på rundvisningen kommer 
man forbi stenkværnene, som formaler korn til mel, 
og i bageriet kan man se stenovnene. der er smags-
prøver på brød og boller. Jørn ussing larsen og Brian 
t. nybo holder foredrag om virksomheden og arbej-
det med de gamle kornarter. Arrangementet er gratis.

Aurion A/S
guldagervej 525, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 10.00-15.00
dato: 5.9
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Inspirationsaften hos aurion
hJØrring

Alletiders grød
En aften med grød, hvor Jørn ussing larsen og in-
ger larsen fortæller om grød gennem tiderne. de 
serverer en portion grød og fortæller om Aurions 
grødblandinger, fremstilling af råvarerne til grød, ri-
steprocessen for kornet, og den færdige grøds mange 
anvendelsesmuligheder. der tilbydes 2 poser grød til 
deltagerne.
pris: 200 kr. tilmelding på: tilmelding@aurion.dk 
med teksten Alletiders grød – A2

Aurion A/S
guldagervej 525, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 17.30-21.30
dato: 29.9

hør om hør i hørhuset
lØnStrup

En fortælling om hør i Lønstrup
Else Marie fra Butik hørhuset, lønstrup, fortæller 
om hør - et fantastisk naturmateriale, der har været 
kendt siden stenalderen, og som i disse år gennem-
lever en renæssance pga. dets skønhed og holdbar-
hed. under en rundvisning kan man se de mange for-
skellige former for hør og kunsthåndværk i hør. der 
serveres desuden en lille forfriskning. tilmelding ikke 
nødvendig.

læs mere på www.klassbols.dk. 

Butik hørhuset, rubjergvej 14
lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 15.00
dato: 14.10

Inspirationsaften hos aurion
hJØrring

Bagning med Aurions glutenfrie mel
Aftenen starter med en let servering. Vi bager glu-
tenfrie brusebadsboller. Jørn ussing larsen fortæl-
ler om de forskellige meltyper, deres egenskaber og 
hævemetoder. Vi laver dej til glutenfri boller, som i 
får med hjem. husk forklæde og 2 skåle til dej (1,5 l). 
deltagerne får opskrifter, glutenfri surdej og 2 poser 
mel med hjem. 
pris: 200 kr. tilmelding på: tilmelding@aurion.dk

Aurion A/S
guldagervej 525, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 17.30-21.30
dato: 17.11

Aurion A/S
guldagervej 525, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 17.30-21.30
dato: 6.10
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Inspirationsaften hos aurion
hJØrring

Bagning med Aurions mel
Aftenen starter med en let servering. Vi bager brød 
og boller i stenovnen. Jørn ussing larsen gennemgår 
teori om meltyper, deres egenskaber og hævemeto-
der. Vi laver dej til brusebadsboller, som i kan tage 
med hjem og bage næste dag. husk forklæde og en 
skål (1,5 l ). i får materiale om bagning, en surdej og 2 
poser mel med hjem. 
pris: 200 kr. tilmelding på: tilmelding@aurion.dk.



kertehuset lillelys
frEdEriKShAVn

Støb og dyp dine egne lys i Kertehuset Lillelys
i det lille og hyggelige lysstøberi kan både børn og 
voksne prøve kræfter med fremstilling af lys på den 
gammeldags måde. dit lys støbes helt fra bunden. 
Et hold består af min. 6 og maks. 8 deltagere.

Kontakt Elisabeth grey på 28 52 20 87 for mere in-
formation. Saml hele familien og få en hyggelig dag 
i værkstedet. 

stentøj & sukkertøj 
lØKKEn 

Stentøj & Sukkertøj – ”Giebelhausen Keramik” og 
”Bolcheriet” 
Se de to kunsthåndværkere ”giebelhausen Kera-
mik” og ”Bolcheriet” arbejde side om side. oplev 
giebelhausen dreje og dekorere. Smag Bolcheriets 
lækre bolcher, der produceres med et ”giebelhau-
sen” tema – og serveres i giebelhausens fantastiske 
skåle. hør Bolchefruens sang om sukkertøj & stentøj 
og historien om, hvordan stentøj bliver til sukkertøj. 
Begrænset plads – kom i god tid. 

Kertehuset lillelys
Søndergade 29, 9900 frederikshavn

tidspunkt:  se www.kertehusetlillelys.dk/kurser
dato: se www.kertehusetlillelys.dk

Bolcheriet
torvet 1, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 11.00-13.00
dato: 13.10
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smagen af kunsthåndværk
 - mulighed for at komme helt tæt på.
Et arrangement hvor du har mulighed for 
at opleve kunsthåndværkere og fødevare- 
producenter side om side, selvom de 
sjældent sættes i samme båd. netop det 
gør dette arrangement til noget specielt.



Julebjesken 
hirtShAlS 

Julebjesken frigives
hirtshals Museum inviterer til bjeskaften, hvor man 
kan få indblik i bjeskplanter og fremstilling af bjesk. 
Aftenens tema er julebjesken, som frigives på labo-
ratoriets hylder fra denne aften. Medbring evt. din 
egen Brøndums Snaps og få den forvandlet til en 
flaske bjesk i bedste Signe hansen tradition. 
pris: 50 kr. inkl. smagsprøver.

hirtshals Museum
Sophus thomsensgade 6, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 19.00
dato: 3.11

gammel-Jul på sæbygaard slot
SæBY

Nordjyllands hyggeligste Julemarked
for 7. gang afholdes gammel Jul på Sæbygaard som 
byder på 50 udstillere omfattende brugskunst, kunst-
håndværk og kulinariske oplevelser af høj kvalitet, 
samt et omfattende underholdningsprogram som 
især er tilrettelagt til børn. der vil være mulighed for 
at købe kaffe, gløgg, kage, æbleskiver og grillpølser 
m.m. rundt omkring på markedet. 
pris: voksne 50 kr. Børn under 12 år gratis ifølge med 
voksne.

Sæbygaard Slot
Sæbygaardvej 49, 9300 Sæby

tidspunkt: lø. kl. 10.00-17.00. Sø. kl. 10.00-16.00   
datoer: 28.11 · 29.11

      Julestue 
lØnStrup

Julestue i Hofmeisters atelier
i de 4 adventsweekender tænder vi op i hofmeisters 
pejs og hygger med gløgg og nybagte æbleskiver. ud 
over cafeens lækkerier er der rig mulighed til kerami-
ske juleindkøb på toppen af lønstrup ved Vennebjerg 
Mølle. 

Keramikcafé Møllehuset
Skallerupvej 810, lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 11.00-18.00
datoer: 28.11 · 29.11 · 5.12 · 6.12 · 12.12 · 13.12 · 
19.12 · 20.12

Jul på klosteret
BØrgluM V/lØKKEn

Juleweekends på Børglum Kloster
Klosteret pyntes smukt op til jul og Sommerstuen, 
Kongesalen og de private stuer åbnes op for pub-
likum. rundt om på klostret vil der være boder og 
stande med kunsthåndværk og smagsprøver. Butik-
ken vil bugne af julegaveideer. Kom og få inspiration 
til din egen jul. 
nyd også en minikoncert i klosterkirken kl. 14 og café 
Vognportens julemenu.
Entré: voksen 100 kr./ 13-16 år 25 kr./ 0-12 år gratis.

Børglum Kloster, Børglum Klostervej 255 B, 
Børglum, 9760 Vrå

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
datoer: 20.11 · 21.11 · 22.11 · 27.11 · 28.11 · 29.11
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Julens gæstebud og lystighed 
SKAgEn

Månedens historie
Storslåede julegilder med masser af kogt flæsk og 
fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan 
fejrede nogle skagboer julen. Andre måtte gå rundt 
og bede om lidt til jul ved dørene. Kom og få mere at 
vide om juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. 
gratis ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-13.30
datoer: 2.12 · 9.12

Jul på voergaard slot 
flAuEnSKJold

Kom i julestemning på Voergaard
Jul på Voergaard er blevet en tradition - et eventyrligt 
samlingssted, hvor slottets pompøse sale er pyntet 
med overdådige dekorationer specielt skabt til Voer-
gård. Slottets riddersal, kældre og på gårdspladsen er 
der boder med bl.a. salg af forskelligt julepynt, arbej-
dende værksteder osv. 
pris: voksne 110 kr. 
Børn 4-12 år 25 kr. Børn 0-3 år gratis.  

Voergaard Slot
Voergaard 6, flauenskjold, 9330 dronninglund

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 4.12 · 5.12 · 6.12
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Julemarked
SKAgEn

Julearrangement, 1. søndag i advent
Velkommen på det julepyntede museum, hvor man 
denne dag kan købe hjemmelavede gaver, trække 
gevinster og smage æbleskiver med museumsin-
spektørens svenske julegløgg. hos den rige fisker 
tager fiskerkonerne imod i køkkenet med kaffetår og 
søsterkage, og i vesterstuen spiller spillemændene 
julens dejlige sange. 
Kl. 15.30 skal alle ud og kalde julemanden frem fra 
museets gamle mølle. gratis entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00-17.00
dato: 29.11

sild, snaps og sang!
SKAgEn

Julearrangement
En hyggelig og stemningsfuld aften hvor der bydes 
på hjemmelavede sild med rugbrød, karrysalat, kryd-
derfedt, samt en øl/vand og en hjemmelavet bjesk. 
underholdning med lokale spillemænd, fællessang 
og en dramatisk strandingshistorie samt kaffe, hjem-
mebagt marmorkage og søsterkage. pris: 150 kr.
Billetter købes på alle hverdage kl. 11.00-15.00 på 
Kystmuseet, Skagen indtil 25.11.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsens Vej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 17.30-20.00
dato: 2.12



Julemarked
lØnStrup

Julestue i Lønstrup Café Bio
for 27. gang slår Julepigerne dørene op til det tra-
ditionelle julemarked med masser af kunsthåndværk 
og lidt til ganen – ingen jul uden gløgg i lønstrup Bio.

lønstrup café Bio
Strandvejen 100, lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 12.00-18.00
datoer: 5.12 · 6.12

Jul
VEnnEBJErg

Jul i Vennebjerg Mølle
Møllere, møllesvende og piger vil køre med møllen 
hvis vejret tillader det. tag familie og venner med til 
en anderledes oplevelse.  
Arrangementet er gratis!

Arrangør: fonden til Vennebjerg Mølles Bevarelse

Vennebjerg Mølles Venner
Skallerupvej 812, lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 13.00-16.00
datoer:  5.12 · 6.12

Julekunst i glasstuen
SindAl

Lav dit eget juletræ i glas
i det naturskønne område på fjelstedvej i Sindal har 
Karen horsholt indrettet den gamle lade som butiks-
lokale og arbejdende værksted. op til jul har du mu-
lighed for at afprøve dine evner inden for glaskunst. 
Så kom og vær med til nogle hyggelige timer, hvor du 
kan lave dit eget juletræ i glas. 

Arrangementet er for børn fra 7 år og det er gratis. 
dog er tilmelding nødvendig på tlf. 60 17 51 99.

glasstuen
fjeldstedvej 150, 9870  Sindal 

tidspunkt: kl. 10.30-17.00
datoer: 5.12 · 6.12 · 12.12 · 13.12
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Julestue på Børglum kloster
lØKKEn

Julestue på klosteret
Julehygge i butikken, hestestalden og café Vognpor-
ten på Børglum Kloster. Masser af julegaver, gode 
tilbud, lækker frokost, kaffe og kage. grAtiS EntrÈ. 
Bemærk, øvrige udstillinger er lukket. 

www.boerglumkloster.dk

Børglum Kloster
Børglum Klostervej 255 B, Børglum, 9760 Vrå

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
datoer: 5.12 · 6.12 · 12.12 · 13.12



Julemarked
frEdEriKShAVn

Hyggelig herregård oser af jul
laderne er fyldt med spændende stande og gode op-
levelser, der vil være noget for alle sanser. frisk ma-
let kaffe, suppe, friskbrændte mandler. hyggelig café 
i stuehuset med kaffe, te, æbleskiver m.m. rundt  
omkring findes alle de mange arbejdende værkste-
der. Køb dit eget juletræ, juledekorationer osv.

Knivholt hovedgård 
hjørringvej 180B, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 12.12 · 13.12

Jul i Den gamle købmandsbutik
hJØrring

Et eldorado for dine sanser
op til den søde juletid kan du udfordre sanserne i 
den gamle Købmandsbutik i Museumshaven duften 
af honninghjerter og synet af kandis og alt, hvad hjer-
tet kan begære. Købmændene sælger alt lige fra suk-
kerkringler, spegepølse og kaffe til lys, bolsjer og me-
get mere. der er mulighed for at få gamle opskrifter 
på bagværk med hjem fra købmændene.

Vendsyssel historiske Museum
Museumsgade 3, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 13.00-16.00
datoer: 7.12 · 8.12 · 9.12 · 10.12 · 11.12

Jul i Toppen af Danmark 

Julestue på løkken museum
lØKKEn

Jul i det gamle Johanne Grønbechs Hus
traditionen tro serveres museets specielle gløgg og 
hjemmebagte vafler, som bages på museets gamle 
komfur - efter god gammel opskrift og med gammel-
dags vaffeljern. Juleudstillingen rummer interessante 
billeder og effekter, givet til museet i årets løb. 
Se også årets særudstilling og museets faste udstil-
ling om skudehandelen og dens betydning for løk-
ken. fri entré. 

løkken Museum
nørregade 12, 9480 løkken

tidspunkt: kl.14.00-17.00
dato: 13.12

Julestue
tornBY

Julehygge i Tornby gl. skolestue
Besøg keramiker Janice hunter i hendes hyggelige 
værksted, og få indblik i det traditionelle håndværk. 
Janice hunter lader sig inspirere af den lokale natur, 
og det ses i hendes produkter. 
der serveres rygende varm hjemmebrygget gløgg i 
værkstedets krus, som man efterfølgende kan købe 
til fordelagtig pris – såfremt man selv klarer opva-
sken!  

tornby gl. Skole, 
gl. Skolevej 4A, tornby, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 10.00-18.00
datoer: 19.12 · 20.12
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VELKOMMEN TIL ACTION HOUSE
- FUN CENTER FOR  
HELE FAMILIEN
Action House er et stor indendørs 
fun center med noget for alle aldre

Industrivej 1 - 9480 Løkken
Tlf. (+45) 99 67 67 10 - CVR. 17 62 88 95

ww.actionhouse.dk - info@actionhouse.dk

ACTION PAKKE  
• 1 times bowling 
• 10 min gokart  
• 12 min lasergame

Pris 
pr. pers. 199,-  
(excl skoleje og hjelmhue) SPIS OG ACTION   

• 1 times bowling 
• 10 min gokart 
• 12 min gokart 
• Spisning

Pris  
pr. pers. 309,-  
(excl. skoleje og hjelmhue) 

PRISLISTE  
Legeland 50,- pr. barn  
(voksne kommer gratis ind) 
1 times bowling 140,- 
(pr. bane pr. time) 
10 min gokart 130,- 
15 min gokart 180,- 
20 min lasergame 80,- 

Åbent hver 
dag fra  

kl. 10.00 til  
kl. (22-24)

SPIS OG BOWL   
• 1 times bowling 
• Spisning

Pris  
pr. pers. 149,-  
(excl. skoleje) 

FORMEL 1   
• 5 min opvarmning 
• 10 min tidstagning 
• 10 min finale

Pris  
pr. pers. 279,-  
(excl. hjelmhue) 
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Oplevelser i 

Børnehøjde

Rigtig god fornøjelse

gå ikke glip af et hav af spændende, fede og sjove arrangementer for børn (og også lidt for 
moster, far eller bedstemor og alle de andre voksne) i toppen af danmark. 

på de næste par sider finder du en oversigt med en hel masse arrangementer specielt for 
børn. til nogle af arrangementerne må du også gerne tage voksne med.

Men det er ikke kun i dette afsnit, du finder en masse arrangementer for dig og din familie. 
længere fremme i kataloget findes en masse arrangementer med dette ikon         , 
som betyder, at arrangementet er for hele familien.
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påske for børn på Børglum kloster
lØKKEn

Sjov med påskeæg  
Kom til Børglum Kloster i påsken. gå på jagt efter på-
skeæg i klosterets urtehave, mal dit eget påskeæg i 
café Vognporten og bag snobrød (når vejret tillader 
det). det er hver dag fra kl. 10-12 på Børglum Kloster. 
Se også dekorationer og rekvisitter fra julekalende-
ren ”ludvig og Julemanden” - julemandens værksted 
og stue, julemandens hemmelige rum, og fangehul 
på klosteret. Klosteret har åbent fra kl. 10.00-17.00

Se www.boerglumkloster.dk

Børglum Kloster
Børglum Klostervej 255, Børglum, 9760 Vrå

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
datoer: 28.3 · 29.3 · 30.3 · 31.3 · 1.4 · 2.4 · 3.4 · 4.4 
· 5.4 · 6.4 

Michael og Anna Anchers hus
Markvej 2-4, 9990 Skagen

tidspunkt: i museets åbningstid
datoer: på alle åbningsdage i perioden 1.4-28.12.

Drachmanns hus
SKAgEn

Billedjagt for børn på museet 
Er du ferm til at gå på opdagelse, finde detaljer og 
frisk på at tegne? Billedjagtsopgaverne udleveres i 
billetsalget på museet, og løser man alle opgaverne 
vinder man en lille præmie! pris: kr. 10.

drachmanns hus
hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen

tidspunkt: i museets åbningstid
datoer: på alle åbningsdage i perioden 1.4-30.09 og 
i uge 42.

lav din egen slikkepind
lØKKEn

Design din egen slikkepind i Bolcheriet® Løkken 
få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv selv 
og hyg dig sammen med din familie. forkæl familie 
og venner med en ægte håndlavet slikkepind som du 
selv har designet… eller spis den selv.  
pris: 20 kr. pr. slikkepind.

Vigtigt: både børn og forældre skal medbringe god 
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange 
børn der er med.

Bolcheriet
torvet 1, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 10.00
datoer: 1.4 · 14.10 · 16.10

michael og anna anchers hus
SKAgEn

Billedjagt for børn på museet
Er du ferm til at gå på opdagelse, finde detaljer og 
frisk på at tegne? Billedjagtsopgaverne udleveres i 
billetsalget på museet, og løser man alle opgaverne 
vinder man en lille præmie! pris: kr. 10.
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påskekunst i glasstuen
SindAl

Lav din egen påskekylling i glas
i det naturskønne område på fjelstedvej i Sindal har 
Karen horsholt indrettet den gamle lade som butik-
slokale og arbejdende værksted. i påskedagene kan 
du afprøve dine evner inden for glaskunst. Så kom og 
vær med til nogle hyggelige timer, hvor du kan lave 
din egen påskekylling i glas.
Arrangementet er for børn fra 7 år, og det er gratis. 
dog er tilmelding nødvendig på tlf. 60 17 51 99.

glasstuen
fjeldstedvej 150, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.30-17.00
datoer: 1.4 · 2.4· 3.4

livet i skagen i gamle dage
SKAgEn

Spændende omvisninger for børn
der fortælles om hvordan det var at være barn i Ska-
gen for 200 år siden. du kan også høre om drama-
tiske skibsforlis og modige redningsmænd og meget 
mere. i museets hyggelige Aktivitetshus kan du i hele 
åbningstiden klæde dig ud som i gamle dage, tage en 
lur i alkoven i en kopi af den fattige fiskers hus eller 
”lave mad” i det lille køkken. du kan også klippe, kli-
stre, strikke, hamre, save o.s.v.
Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsensvej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 12.00-12.30 
datoer: 2.4 · 3.4 · 4.4 · 5.4 · 29.6 · 1.7 · 3.7 · 6.7 · 8.7 · 
10.7 · 13.7 · 15.7 · 17.7 · 20.7 · 22.7 · 24.7 · 27.7 · 29.7 
· 31.7 · 3.8 · 5.8 · 7.8 · 
tidspunkt: kl. 12.30-13.00
datoer: 12.10 · 13.10 · 14.10 · 15.10 · 16.10
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Bolcheriet 
SKAgEn

Lav din egen slikkepind
”lav din egen slikkepind” i Bolcheriet i Skagen. for-
kæl familie og venner med en ægte håndlavet slikke-
pind som du selv har lavet eller spis den selv. 
pris: kr. 20 pr. slikkepind. 

Bolcheriet
havnevej 6, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 11.00
datoer: 2.4 · 14.5 · 2.7 · 9.7 · 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8 · 15.10
datoer i 2016: 18.2 · 25.2

fåreklipning i mosbjerg
MoSBJErg, SindAl

Kom og vær med når fårene skal klippes
på denne dag bliver vores bevaringsbesætning af 
klitfår klippet. Alle, børn som voksne, som har lyst til 
at se, hvordan fåreklipperen arbejder, kan møde op 
denne dag. der vil være mange nyfødte lam, som du 
kan klappe og du kan mærke deres bløde pels. natur-
vejlederen er til stede og vil fortælle om arbejdet 
med fårene. der vil være mulighed for at få uld med 
hjem til hobbybrug. 
pris: voksne 40 kr. tur-tlf. 30 38 86 13. 

landskabs - og landbrugsmuseet
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 9.00-13.00
dato: 18.4



musikfestival i hørby 
SæBY

Hørby Børne Musik Festival
du kan høre super lækkert kvalitetsbørnemusik 
fremført af Sebastian Klein, Sille, palles Børnejazz 
og Ørehængerne. der vil være aktiviteter for børn i 
telte rundt omkring på festivalpladsen – dans, sæbe-
bobleleg, udklædning, fjollede fysiske aktiviteter 
og musikudfoldelse. Billetprisen er incl. en lækker 
frokost og alle aktiviteter og musik på pladsen. 
pris: børn 125 kr. Voksne 150 kr. Børn u/3 år gratis. 

Sportspladsen ved hørby Efterskole
Snedkergårdsvej 11, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 10.00-15.00 
datoer: 13.6

skagens museum
SKAgEn

Billedjagt for børn på museet
Er du ferm til at gå på opdagelse, finde detaljer og 
frisk på at tegne? Billedjagtsopgaverne udleveres i 
billetsalget på museet, og løser man alle opgaverne 
vinder man en lille præmie! 
pris: kr. 10.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: i museets åbningstid 
datoer:  på alle åbningsdage i perioden 1.5-31.10 
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skagens museum
SKAgEn

Offentlige familieomvisninger
for jer med børn: få genopfrisket din viden eller bliv 
introduceret til skagensmalerne og museets historie. 
gratis for museets gæster.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 14.00   
datoer: 6.6 · 13.6 · 20.6 · 27.6 · 4.7 · 11.7 · 18.7 · 25.7 
· 1.8 · 8.8 · 15.8 · 22.8 · 29.8

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.00
datoer: 18.6 · 2.7 · 9.7 · 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8 · 10.9 
· 15.10

Dissektion af haj 
SKAgEn

Hej haj!
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer adskiller 
sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles 
med hajer. til dette arrangement er der begrænset 
antal pladser. Billetter skal reserveres ved henven-
delse til museet på tlf. 61 31 00 73. pris: voksne 40 
kr./ børn 20 kr. prisen er inklusiv museumsbesøg. 
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skagens museum 
SKAgEn

Malerskole i sommerferien
Et malerskoleforløb består af introduktion til kunst-
nerkolonien indenfor på museet. derefter praktisk 
arbejde i museets billedværksted Bikuben. tilmel-
ding er nødvendig på tlf. 98 44 64 44. pris: 100 kr. 
inkl. materialer.

Skagens Museum
Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.15-12.00
datoer: Alle hverdage fra 29.6 -7.8 samt 12.10 · 13.10 · 
14.10 · 15.10 · 16.10
tidspunkt: kl. 13.15-15.00
datoer: 13.7 · 14.7 · 15.7 · 16.7 · 17.7 · 20.7 · 21.7 · 
22.7 · 23.7 · 24.7
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høbjergning i mosbjerg
MoSBJErg, SindAl

Høst en god oplevelse
på denne dag kan du hjælpe med at svinge høtyven 
og lave en høstak. desuden vil nogle af de gamle 
høbjergningsredskaber være i brug. En praktisk og 
oplevelsesrig dag hvor du sammen med din familie 
kan høste nogle gode oplevelser. tag madkurv og saf-
tevand med. pris: voksne 40 kr. tur-tlf. 30 38 86 13. 

landskabs - og landbrugsmuseet
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
dato: 28.6

husmandsstedet i mosbjerg er beboet
MoSBJErg, SindAl

Livet i gamle dage
i skolernes sommerferie er husmandsstedet på 
landskabs- og landbrugsmuseet i Mosbjerg beboet. 
familierne lever, som man gjorde i første halvdel af 
1900-årene, det vil sige uden radio, fjernsyn, køle-
skab eller anden form for moderne bekvemmelig-
hed. publikum kan på nært hold opleve en stor del 
af hele dette liv, når de besøger stedet. pris: voksne 
40 kr.

landskabs - og landbrugsmuseet
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.00-17.00
dato: 29.6 · 9.8

fremstilling af tørfisk
SKAgEn

Tørfisk – Hva´ for en fisk?
for 200 år siden var tørfisk en daglig spise i Skagen. 
den hårde, salte fisk kom på bordet morgen, middag 
og aften året rundt. Se hvordan man fremstiller en 
vaskeægte tørfisk – og smag denne herlige egnsspe-
cialitet kogt, stegt eller lige fra tørresnoren! gratis 
ved betalt entré.

Kystmuseet, Skagen
p.K. nielsensvej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
datoer: 29.6 · 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 · 3.8



på jagt efter rav 
SæBY

Ferieoplevelse for børn!
hør om hvordan man finder rav på stranden, og 
hvordan man bearbejder det. derefter går vi til 
stranden og finder rav. tilbage på værkstedet prøver 
du selv at slibe og lav dit eget smykke og lær derefter 
hvordan det monteres på lædersnor. Max 18 børn. 

tilmelding til ravsliberen, tlf. 98 44 55 27 senest kl. 
17.00 dagen før. pris: 60 kr. 

ravsliberen
Algade 12A, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 8.30-10.30
datoer: 30.6 · 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 4.8
tidspunkt: kl. 10.00-12.00
datoer: 13.10 · 15.10
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Bangsbo fort 
frEdEriKShAVn

Børnerundvisning på Bangsbo Fort
hvad er en bunker? få svaret ved at gå med på rund-
visning under jorden i bunkerne på Bangsbo fort. det 
hele foregår i børnehøjde, med emner der er lidt an-
derledes og måske mere spændende, end det guiden 
normalt fortæller voksne. Entré for voksne, gratis for 
børn. Se www.kystmuseet.dk. 

Bangsbo fort
understedvej 21, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 11.00-12.00
datoer: 30.6 · 2.7 · 7.7 · 9.7 · 14.7 · 16.7 · 21.7 · 23.7 · 
28.7 · 30.7 · 4.8 · 6.8

aktivitetsdage p[ kystmuseet, skagen
SKAgEn

Børneaktiviteter i skolernes sommerferie
Se og prøv hvordan man presser saft af hedens bær, 
koger marmelade, væver, klipper et får, strikker, bin-
der vod, maler på sten, snitter dolke, laver flotte re-
lieffer af strandskaller m.m. det er gratis at deltage, 
men ved et par arrangementer kan der forekomme 
deltagerbetaling. forskellige arrangementer hver 
tirsdag og torsdag i sommerferien. 

Kystmuseet, Skagen
p.K.nielsensvej 8-10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 12.30-13.00
datoer: 30.6 · 2.7 · 7.7 · 9.7 · 14.7 · 16.7 · 21.7 · 23.7 · 
28.7 · 30.7 · 4.8 · 6.8

sandkonkurrence
lØKKEn

Sandkonkurrence på Løkken Strand
lad din fantasi udfolde sig og byg en figur i strandens 
sand. du kan frit bruge strandens byggematerialer: 
sten, skaller, tang og meget mere. dagen slutter af 
med, at sanddommerne bedømmer alle værkerne og 
uddeler præmier. 
Sandskulpturerne bedømmes kl. 16

løkken Strand, Mellem ndr. Strandvej og  
Sdr. Strandvej, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 16.00
datoer: 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 · 5.8



p-pladsen ved nordstrand
for enden af Batterivej, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 13.00-15.30
datoer: 2.7 · 7.7 · 9.7 · 14.7 · 16.7 · 21.7 · 23.7 · 28.7 · 
30.7

lav din egen slikkepind
lØKKEn

Design din egen slikkepind i Bolcheriet® Løkken
få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv selv 
og hyg dig sammen med din familie. forkæl familie 
og venner med en ægte håndlavet slikkepind som du 
selv har designet… eller spis den selv.  pris: 20 kr. pr. 
slikkepind.

Vigtigt: både børn og forældre skal medbringe god 
tålmodighed, da der vil være kø alt efter, hvor mange 
børn der er med.

Bolcheriet løkken
torvet 1, 9480 løkken 

tidspunkt: kl. 10.00 
datoer: 1.7 · 3.7 · 8.7 · 10.7 · 15.7 · 17.7 · 22.7 · 24.7 · 
29.7 · 31.7 · 5.8 · 7.8

på opdagelse på skagen havn
SKAgEn

Rør ved fisk - guidet tur for børn
prøv at røre ved fjæsinger, fladfisk og andre finurlige 
fisk. på fiskeauktionen kan du prøve at ringe med 
klokken, men klø dig ikke på næsen for så køber du 
måske 10 kasser skaldyr! Vi skal se redningsbåden og 
en ”ægte” vodbinder. Vi skal også forbi isværket, hvor 
der venter en kold overraskelse. 
pris: 75 kr. u. 3 år gratis. u. 16 år kun iflg. med voks-
ne. tilmelding/ betaling på Skagen turistbureau. 

fiskerstatuen over for turistbureauet
Vestre Strandvej 10, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 9.30-12.00
datoer: 2.7 · 7.7 · 9.7 · 14.7 · 16.7 · 21.7 · 23.7 · 28.7 · 
30.7  
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Jagten på rav - havets guld
SKAgEn

Guidet tur for børn
Vi mødes på nordstrand, hvor vi samler strandting, 
som vi prøver at finde ud af hvad er. Vi hører om 
hvordan ravet blev til og vi prøver at slibe rav. Vi laver 
konkurrence om hvem der finder den mest grønne 
sten, den mest blå o.s.v. der er garanti for at finde rav 
på turen. pris: 75 kr./ børn u. 3 år gratis. under 16 år 
kun ifølge med voksne. 
tilmelding/ betaling: Skagen turistbureau inden tu-
rens start.

Børnegokart
lØKKEn

Gokart formel 1 – løb for børn
lær at køre ræs som en professionel! instruktøren 
lærer dig hvordan en gokartbane køres bedst og hur-
tigst, og hvad flagene betyder inden formel 1-ræset. 
diplom til alle deltagere. Børn fra 8-14 år kan være 
med max. 16 børn. pris: 259 kr. pr. barn ekskl. hjelm-
hue. 25 min. kørsel til hver kører. 
tilmelding: Action house, industrivej , tlf. 99 67 67 
10, senest dagen før. påklædning: ikke for pænt tøj.

Action house
industrivej 1 9480 løkken

tidspunkt: kl. 9.00-10.00 (varighed afhængig af antal 
deltagere)
datoer: 1.7 · 8.7 · 15.7 · 22.7 · 29.7 



vIp-besøg i Bolcheriet 
lØKKEn

Bolsjekoger for en dag
danmarks flotteste bolchekogeri inviterer dig til et 
unikt besøg i selveste kogeriet. du vil sammen med 
en professionel bolchekoger klippe dine egne bol-
cher og forme din egen slikkepind, som du må tage 
med hjem. fra 8-15 år. Min. 10 børn og max. 14 børn.
 
tilmelding senest kl. 16 lørdagen inden arrange-
mentet, på løkken turistbureau tlf. 98 99 10 09. 
husk fornuftig påklædning. pris: 80 kr.

Bolcheriet løkken
torvet 1, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 8.30-9.45 (besøget foregår for lukkede døre).
datoer: 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7 (mandag) (husk tilmel-
ding i god tid!)

marinbiologisk sejlads 
SKAgEn

Se en kammusling svømme eller klø en guldmus på 
maven – hvis du er heldig!
En tur for både små og store ”biologer”. tag med fi-
skekutteren ”hansa” og oplev de mange forskellige 
dyr, der lever på havbunden ud for Skagen. på mu-
seet ser vi efterfølgende nærmere på dyrene under 
mikroskopet. 
Billetter købes på Kystmuseet, Skagen, p.K. nielsens-
vej 8-10, hver dag fra kl. 10-15. Bemærk 12 pladser 
pr. tur. pris: 175 kr. uanset alder. 

naturhistorisk Museum
flagbakkevej 30, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 10.00-12.00
datoer: 3.7 · 10.7 · 17.7 · 24.7 · 31.7 · 7.8
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          Børnefodbold 
lØnStrup

Skal vi spille fodbold?
Kig forbi Sportspladsen i lønstrup, hvor vi mødes for 
at spille fodbold. Børn i alle aldre, øvede fodbold-
spillere såvel som uøvede - og fra alle nationaliteter, 
er velkomne. 
tilmelding kan ske på turistbureauet, Strandvejen 90 
i lønstrup.
Arrangementet er gratis.

Sportspladsen v/nydalsvej 1
lønstrup, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 19.00-20.00
datoer:  6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7

spøgeri og magi
SæBY

Guidet rundvisning for børn og barnlige sjæle
Mød de tidligere ejere af Sæbygaard og deres tyende 
– hvis du tør. prøv at sidde i gabestok eller på træ-
hesten i slotsgården. Besøg det hemmelige værelse 
hvor spindelvæv vidner om, at det er længe siden, 
der sidst har været besøg. Max 30 deltagere pr. rund-
visning. pris: børn 40 kr. og voksne 50 kr.  

Sæbygaard Slot
Sæbygaardvej 49, 9300 Sæby

tidspunkt: kl. 13.00 og kl. 15.00
datoer: 6.7 · 13.7 · 20.7 · 27.7



fiskene i havet omkring lønstrup
lØnStrup

Kom og rør ved fisk
nordsøen oceanarium præsenterer: Kom og rør ved 
fisk. deltag i gættekonkurrence og andre sjove aktiv-
iteter ved det gamle redningshus. hils på den søde 
maskot ”Klumpe” og få en masse at vide om havet 
omkring lønstrup og om fiskene som bor heri. 
Arrangementet er gratis.

det gamle redningshus
lønstrup, 9800 hjørring.

tidspunkt: kl. 11.00-13.30
datoer: 13.7 · 20.7

michael og anna anchers have
SKAgEn

Teater for børn
Svanen dukketeater spiller forestilling i Anchers 
have. gratis adgang.
 

fangst i brændingen
lØKKEn

Naturoplevelse ved Kystfiskerimuseet i Løkken
naturvejledere fortæller om planter og dyr, samt 
kystens dannelse og livet i vandet ud for løkken. der 
er mulighed for at samle ting, som havet har skyllet 
op på stranden, og der er mulighed for at fiske i van-
dkanten. fangsten samles i et bassin. til slut koges og 
spises rejerne på stedet. der er også mulighed for at 
komme om bord på kystbåden ”Bent ii” på løkken 
Kystfiskerimuseum, samt få fortalt om anvendelsen 
af de fiskeredskaber og det redningsudstyr, man i 
gamle dage brugte ved kystfiskeri.

Michael og Anna Anchers hus
Markvej 2-4, 9990 Skagen

tidspunkt: kl. 15.15
datoer: 16.7 · 17.7

Kystfiskerimuseet
ndr. Strandvej, 9480 løkken

tidspunkt: kl. 16.00 (rundvisning på museet kl. 15.00)
datoer: 16.7 · 23.7 · 30.7 · 6.8
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hesteaktiviteter på rosengaard
frEdEriKShAVn

Besøg de Islandske heste
oplev den seje islandske hest, se hvordan den bor, 
hjælp med at strigle og få en ridetur. få en kop kaffe/
saftevand og spis en kiks. Stil gerne mange spørgsmål. 
i løbet af eftermiddagen vil der være forskellige lege 
med den islandske hest som tema. Kræver forhånd-
stilmelding. pris: Kr. 50,-.
Weekend- og eftermiddagsaktiviteter kan arranger-
es. Se www.rosengaardensheste.dk eller ring 23 34 
27 02.

rosengaarden
rosenhøjvej 41, 9900 frederikshavn

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7



fra jernalder til andelstid
MoSBJErg, SindAl

Sommerliv på landet
Vendsyssel historiske Museum lancerer et nyt kon-
cept på den ellers så traditionsrige årlige høstdag i 
Mosbjerg. området omkring højen vil summe af 
sommerliv. Ved hytterne vil der være jernaldertema, 
hvor der både bages, smedes, filtes og meget mere. i 
marken høstes der med le og selvbinder, og ved hus-
mandsstedet dufter der af gammeldags mad, som 
blev lavet dengang oldemor var barn. 
pris: voksne 40 kr.

landskabs - og landbrugsmuseet, 
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
dato: 9.8

skattejagt på Bangsbo fort
frEdEriKShAVn

Gå på jagt i historien
Bunkermuseet er åbent i efterårsferien og som det er 
tradition, er der arrangeret gratis skattejagt for børn 
og barnlige sjæle i det befæstede terræn. igen i år 
er det med nye og udvidede påfund. for de voksne 
er der rundvisning kl. 13.00. Entré for voksne. gratis 
for børn. 

Bangsbo fort
understedvej 21, 9900 frederikshavn 

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
datoer: 12.10 · 13.10 · 14.10 · 15.10 · 16.10 

hirtshals fiskefestival 
hirtShAlS

Fisk i børnehøjde på Nordsøen
nordsøen står bag torsdagens aktiviteter til hirts-
hals fiskefestival. der vil være aktiviteter for børn 
med fisk som omdrejningspunktet. Mød op til en 
spændende dag, hvor alle kan lære mere om fisk, 
røre ved fisk og smage på fisk.
 Se mere på www.oceanarium.dk

nordsøen oceanarium
Willemoesvej 2, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 11.00-15.00
dato: 30.7
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glaskunst i glasstuen 
SindAl

Lav din egen glaskunst
i det naturskønne område på fjelstedvej i Sindal har 
Karen horsholt indrettet den gamle lade som butik-
slokale og arbejdende værksted. har du lyst til at 
lære om og afprøve dine evner inden for glaskunst? 
Så kom og vær med til nogle hyggelige timer, hvor du 
kan lave dit eget kunstværk i glas. 

Arrangementet er for børn fra 7 år, og det er gratis. 
dog er tilmelding nødvendig på tlf. 60 17 51 99.

glasstuen
fjeldstedvej 150, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.30-17.00
datoer: 8.8 · 9.8 · 15.8 · 16.8 · 22.8 · 23.8



efterårsferie på vendsyssel  
historiske museum
hJØrring

Sjove gør-det-selv aktiviteter
Kom og få en sjov og lærerig dag på Vendsyssel hi-
storiske Museum. hele ugen byder på et varieret 
program med masser af sjov for børnene. tag mad-
pakken med, og nyd den i Museumshaven, hvor der 
findes borde og bænke eller besøg museumscaféen, 
hvor der kan købes æbleskiver og kakao. Se mere på 
www.vhm.dk. Børn og voksne, som følges ad, har gra-
tis adgang. Materialeudgift 20 kr. pr. barn.

Vendsyssel historiske Museum
Museumsgade 3, 9800 hjørring

tidspunkt: kl. 11.00-15.00
datoer: · 12.10 · 13.10 · 14.10 · 15.10 · 16.10

geocaching ved Den hellige kilde
hirtShAlS

Hør historien om Den Hellige Kilde og find geocachen.
Midt i lilleheden Klitplantage ligger den hellige Kil-
de. hør historien/sagnet om stedet og den berygtede 
carl pølse, som ifølge sagnet begik strandrøverier.  
Bagefter skal vi finde en geocache, som ligger tæt 
på stedet. tag gerne en lille ting med til at lægge i 
cachen. 

tilmelding på hirtshals turistbureau, tlf. 98 94 22 20 
senest dagen før.

kartoffelferie
hirtShAlS

Efterårsaktiviteter på Hirtshals Museum
torsdag i skolernes efterårsferie er der masser af 
sjove aktiviteter for børn på hirtshals Museum - 
kom og vær med. Vi laver sjove figurer af kartofler, 
drømmefangere pyntet med strandskaller, roelygter 
og meget mere. 
pris: 20 kr. til dækning af materialer. gratis adgang 
til museet. hvis man skal have lavet bjesk, koster en 
entrébillet som altid 30 kr. 

p-pladsen ved den hellige Kilde
lilleheden Skovvejen, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 13.00
dato: 14.10

hirtshals Museum
Sophus thomsensgade 6, 9850 hirtshals

tidspunkt: kl. 11.00-15.30
dato: 15.10
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kartoffeldag i mosbjerg
MoSBJErg

Leg med kartofler
hvert år i skolernes efterårsferie afholder Vendsys-
sel historiske Museum Kartoffeldag på landbrugs- 
museet i Mosbjerg. dagen byder på aktiviteter for 
hele familien. der er bl.a. mulighed for at grave 
kartofler op til aftensmaden, skyde med kartoffel-
bøsser, lave kartoffeltryk, se fremstilling af kartof-
felmel, smage gamle kartoffelretter i husmands-
stedet og meget mere.
pris: voksne 40 kr.

landskabs - og landbrugsmuseet
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

tidspunkt: kl. 10.00-16.00
dato: 14.10



Datoliste

fælles for arrangementerne i denne brochure 
er, at man bliver klogere på fortid og nutid i 
Toppen af Danmark, fordi en engageret fortæl-
ler sætter en ære i at formidle en historie på 
levende og medrivende vis. Året rundt stiller 
dygtige fortællere sig til rådighed og øser af 
deres viden om mange emner.

oversigt 
alle arrangementer

på de næste sider er alle arrangementerne i brochuren listet i datoorden, så du 
nemt kan få et overblik over de arrangementer, der foregår på netop den dag 
eller de dage, du besøger toppen af danmark. Sidetallene henviser til den ud-
dybende beskrivelse af arrangementet.



april 2015

ONsDag DeN 1. aprIl

· påskeudstilling - mød billedhuggeren (løkken) - side 80
· påske for børn på Børglum Kloster (løkken) - side 94
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 94
· påskekunst i glasstuen (Sindal) - side 95
· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46

TOrsDag DeN 2. aprIl

· Så skal der males påskeæg (Skagen) - side 5
· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· påskeudstilling - mød billedhuggeren (løkken) - side 80
· påske for børn på Børglum Kloster (løkken) - side 94
· påskekunst i glasstuen (Sindal) - side 95
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· drachmanns hus - månedens billede (Skagen) - side 46
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 - side 46

FreDag DeN 3. aprIl

· påskeudstilling - mød billedhuggeren (løkken) - side 80
· påske for børn på Børglum Kloster (løkken) - side 94
· påskekunst i glasstuen (Sindal) - side 95
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95

lørDag DeN 4. aprIl

· påskeudstilling - mød billedhuggeren (løkken) - side 80

· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80

· påske for børn på Børglum Kloster (løkken) - side 94

· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

søNDag DeN 5. aprIl

· påskeudstilling - mød billedhuggeren (løkken) - side 80
· påske for børn på Børglum Kloster (løkken) - side 94
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95

MaNDag DeN 6. aprIl

· fra råbjerg kirke til råbjerg Stene (råbjerg) - side 5 
· påskeudstilling - mød billedhuggeren (løkken) - side 80
· påske for børn på Børglum Kloster (løkken) - side 94

TIrsDag DeN 7. aprIl

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 8. aprIl

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46
· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47

TOrsDag DeN 9. aprIl

· guidet tur om Skagens Museum - side 65

lørDag DeN 11. aprIl

· guidet tur om Skagens Museum - side 65

søNDag DeN 12. aprIl

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 13. aprIl

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 14. aprIl

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 15. aprIl

· cykeltur - rundt på Kløverstien (hjørring) - side 75
· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46

TOrsDag DeN 16. aprIl

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· drachmanns hus, månedens billede, Skagen - side 46

lørDag DeN 18. aprIl

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· fåreklipning i Mosbjerg - side 95

søNDag DeN 19. aprIl

· Sæler og naturens dynamik (Skagen) - side 5
· Affaldsindsamling (frederikshavn) - side 22
· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 20. aprIl

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 21. aprIl

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 22. aprIl

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46
· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
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TOrsDag DeN 23. aprIl

· guidet tur om Skagens Museum - side 65

FreDag DeN 24. aprIl

· Er strandtuserne kommet til Milen? - side 6 

lørDag 25. aprIl

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· forår i fortiden (Mosbjerg) - side 47

søNDag DeN 26. aprIl

· cykeltur på hærvejen - 30 km - side 22
· cykeltur på hærvejen - 70 km - side 22
· på opdagelsesrejse i Wonder World (hjørring) - side 80
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 27. aprIl

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 28. aprIl

· Vandrertur ved Vesterskov (Brønden/dybvad) - side 22
· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 29. aprIl

· tur i skoven og klitterne - side 16
· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46
· Kurby 1900 (Sæby) - side 47

TOrsDag DeN 30. aprIl

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· gå med en tur på volden (hjørring) - side 65

MaNDag DeN 4. Maj

·   italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Skulpturer ude og inde (Sæby) - side 80
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· 70-året for danmarksbefrielse (Sæby) - side 48

TIrsDag DeN 5. Maj

· Vandring ved rubjerg Knude (løkken/lønstrup) - side 38

TOrsDag DeN 7. Maj

· inspektører fortæller - Skagens Museum - side 48

lørDag DeN 9. Maj

· Knivtræf i frederikshavn - side 75

søNDag DeN 10. Maj

· Skovens dag frederikshavn - side 23
· på opdagelsesrejse i Wonder World (hjørring) - side 80
· Knivtræf i frederikshavn - side 75

MaNDag DeN 11. Maj

·   italy moves north (hjørring) - side 84

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47

· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

TIrsDag DeN 12. Maj

· Stille tur hvor krop og sansning er i fokus (Baggesvogn) - 
side 16

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 13. Maj

· originaler og lune historier (Skagen) - side 48

TOrsDag DeN 14. Maj

· En skumringstur (råbjerg) - side 6
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
g DeN 16. Maj
lørDag DeN 16. Maj

· forårsfest i nellemanns have (Sæby) - side 38

søNDag DeN 17. Maj

· Birkens og de vilde urters dag (dybvad) - side 40 
· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76 

MaNDag DeN 18. Maj

· Stiindvielse ved Bannerslund (Strandby) - side 23
·   italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

TIrsDag DeN 19. Maj

· Byvandring i frederikshavn - side 65



ONsDag DeN 20. Maj

· løvspringstur i tislum plantage (Sindal) - side 16
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· originaler og lune historier (Skagen) - side 48

TOrsDag DeN 21. Maj

· Kunst til middag - Skagens Museum - side 49

FreDag DeN 22. Maj

· natravnen, Jennet Egekrat og Søndre Stenslette (Ålbæk)  
- side 6 

· Keramik og kultur (hirtshals) - side 81

lørDag DeN 23. Maj

· fugle omkring fyret og fugletræk (løkken/lønstrup) - 
side 38

søNDag DeN 24. Maj

· lydene, natravnen og strandtudse (Bunken) - side 6

MaNDag DeN 25. Maj

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

TIrsDag DeN 26. Maj

· tørvegravning og natur (Stenhøj) - side 23
· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 27. Maj

· Vi bygger kulturelle broer - en tværkulturel naturtur 
(hjørring) - side 16

· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· Kurby 1900 (Sæby) - side 47
· originaler og lune historier (Skagen) - side 48

TOrsDag DeN 28. Maj

· Kunst til middag - Skagens Museum - side 49

FreDag DeN 29. Maj

· robin hood på Knivholt (frederikshavn) - side 76

lørDag DeN 30. Maj

· Kunst og kultur i byrummet (hjørring) - side 66
· robin hood på Knivholt (frederikshavn) - side 76
· Sporet ved odden (Mygdal) - side 77

søNDag DeN 31. Maj

· Strandingshistorier ved Skagerraks barske kyst (Skagen) - 
side 7

· Morgenfugletur på cykel (hjørring) - side 17
· robin hood på Knivholt (frederikshavn) - side 76

MaNDag DeN 1. juNI

·  italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Skulpturer ude og inde (Sæby) - side 80
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49

TIrsDag DeN 2. juNI

· Skumringstur (Sindal) - side 17
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 3. juNI

· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
·   Se træ få form (løkken) - side 81
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· pligt, trofasthed og dødsforagt - Kystmuseet, Skagen 

- side 50
· genhør med drachmann (Skagen) - side 50  

TOrsDag DeN 4. juNI

· hestevognstur Kragskovhede (Jerup) - side 23 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49 

FreDag DeN 5. juNI

· natravnetur - turen går til ravklit (tversted) - side 7
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47

lørDag DeN 6. juNI

· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96

maj - Juni 2015 107



søNDag DeN 7. juNI

· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 

MaNDag DeN 8. juNI

·  italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 

TIrsDag DeN 9. juNI

· Byvandring i frederikshavn - side 65
· Snapseurter og orkidéer (Skagen) - side 39
· natravne og myreløver i klitplantagen (Skagen) - side 39 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 10. juNI

· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· pligt, trofasthed og dødsforagt, månedens historie, 

Skagen - side 50
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50  
· gAStErnE synger, Kystmuseet Skagen - side 51
· At rejse er at leve - drachmannaften (Skagen) - side 51

TOrsDag DeN 11. juNI

· Vulkanske sten på Skagens strande - side 39
· inspektører fortæller - Skagens Museum - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

FreDag DeN 12. juNI

· Mosen og natravnen (Ålbæk) - side 7 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47

lørDag DeN 13. juNI

· Kultur og natur i ødemarken (Skiveren) - side 7
· Art Book days (Sæby) - side 81 
· fra skitse til skulptur (hjørring) - side 81

· Musikfestival i hørby (Sæby) - side 96
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum - 

side 50 & 96
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 

søNDag DeN 14. juNI

· de vilde blomsters dag ved liver Å (tornby) - side 8
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 

MaNDag DeN 15. juNI

· Birkens og de vilde urters dag (Sindal) - side 40
·   italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 

TIrsDag DeN 16. juNI

· Byvandring i frederikshavn - side 65
· historien om frederikshavn Kirke - side 67 
· Snapseurter og orkidéer (Skagen) - side 39
· natravne og myreløver i klitplantagen (Skagen) - side 39
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 17. juNI

· Kystsikring ved lønstrup - side 17
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· Med baby på byvandring (hjørring) - side 67 
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· pligt, trofasthed og dødsforagt - Kystmuseet, Skagen 

- side 50
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· havet og kærligheden, drachmannaften (Skagen) - 

side 51

TOrsDag DeN 18. juNI

· på sporet af skagensmalernes landskaber (Skagen) - side 8
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· Sommersolhverv rubjerg Knude (løkken/lønstrup) -  
side 40

· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· ”i Skagensmalernes fodspor” - guidet cykeltur (Skagen) - 

side 52

FreDag DeN 19. juNI

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49

lørDag DeN 20. juNI

· undervandsjagt open Water (frederikshavn) - side 24
· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 

søNDag DeN 21. juNI

· national Mølledag i Østerklit (tversted) - side 8
· dansk Mølledag hos Aurion (hjørring) - side 84
· de vilde orkidéers dag (Sindal) - side 40
· Sommersolhverv ved verdens eneste Solhvervssøjlen 

(løkken) - side 78
· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76 
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52

MaNDag DeN 22. juNI

· Birkens og de vilde urters dag (Sindal) - side 40
·  italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52

TIrsDag DeN 23. juNI

· Byvandring i frederikshavn - side 65
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68

· guidet bunkertur (Skagen) - side 68
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 68
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 24. juNI

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Mølledage i Østerklit (tversted) - side 9
· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 68
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· Kurby 1900 (Sæby) - side 47
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· pligt, trofasthed og dødsforagt, månedens historie, 

Skagen - side 50
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52 
· Muserne og drachmann, drachmannaften (Skagen)  

- side 52 

TOrsDag DeN 25. juNI

· Byvandring i lønstrup - side 68
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52

FreDag DeN 26. juNI

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· tordenskioldsdage frederikshavn - side 53
· Kildemarked på Børglum Kloster (løkken) - side 53

lørDag DeN 27. juNI

· rosernes plantage (tornby) - side 9
· tversted Kommuneplantage og Vågholt mose - side 9
· Art Book days (Sæby) - side 81 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
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· tordenskioldsdage frederikshavn - side 53
· Kildemarked på Børglum Kloster (løkken) - side 53
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

søNDag DeN 28. juNI

· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· høbjergning i Mosbjerg - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· tordenskioldsdage frederikshavn - side 53
· Kildemarked på Børglum Kloster (løkken) - side 53
· fra Anchers hus til Skagens Museum - side 53
· Klinten & dens mange sten (hirtshals) - side 53
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

MaNDag DeN 29. juNI

·    italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· Køretur i Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 54 & 97 
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TIrsDag DeN 30. juNI

· Sæler, gøgeurter og strandtudser (Skagen) - side 10
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· tarzan-tur for de små (Sindal) - side 17
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet bunkertur (Skagen) - side 68

· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· Byvandring i løkken - side 69
· Snapseurter og orkidéer (Skagen) - side 39
· fremstil dit eget ravsmykke (løkken) - side 82
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
· drachmannpigerne underholder (Skagen) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

ONsDag DeN 1. julI

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Mølledage i Østerklit (tversted) - side 9
· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· guidet rundvisning Børglum Kloster (løkken) - side 69
· natravne og myreløver i klitplantagen (Skagen) - side 39
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Sandkonkurrence løkken Strand - side 98
· Børnegokart i løkken - side 99
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 55
· Aktivitetsdag på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 55
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· Vin, kvinder og sang, drachmannaften (Skagen) - side 55
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TOrsDag DeN 2. julI

· reset ising, tranebær og mosebølletærte (råbjerg) - side 10
· Byvandring i lønstrup - side 68
· guidet byvandring i hirtshals - side 69
· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
·  lær at finde rav (Sæby) - side 72
· rubjerg Knude fyr (løkken/løstrup) - side 40
· tingfindertur til klinten og stranden (løkken/lønstrup) - 

side 41
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· Bunkertur løkken strand - side 56
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

FreDag DeN 3. julI

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Marinbiologisk sejlads (Skagen) - side 100
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49

· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

lørDag DeN 4. julI

· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· nordisk Sejlads 2015 i hirtshals - side 74
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

søNDag DeN 5. julI

· Jordbærrets dag (dybvad) - side 41
· Kunsthåndværkermarked på tronsmark gl Skole 

(Bindslev) - side 82
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

MaNDag DeN 6. julI

· råbjerg Mile og soldug (råbjerg) - side 10
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· løkken Mole - stedet tæller - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· Skulpturer ude og inde (Sæby) - side 80
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Vip-besøg Bolcheriet i løkken - side 100
· Spøgeri og Magi i børnehøjde (Sæby) - side 100
·    Børnefodbold (lønstrup) - side 100
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
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·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 54 & 97 
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
·  public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TIrsDag DeN 7. julI

· Vandretur på Kongestien (frederikshavn) - side 24
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· Aktive sommerdage (frederikshavn) - side 85
· Markvandring på orkidégården (tornby) - side 85
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· historien om frederikshavn Kirke - side 67 
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet bunkertur (Skagen) - side 68
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· Byvandring i løkken - side 69
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 70
· Snapseurter og orkidéer (Skagen) - side 39
· natravne og myreløver i klitplantagen (Skagen) - side 39 
· lær om bjesk (hirtshals) - side 41
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· hesteaktiviteter på rosengaard (frederikshavn) - side 101 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· Besøg en gammel smedje (tornby) - side 56
· i storm og svær sø, Kystmuseet, Skagen - side 56
· historiens spor, Vennebjerg Kirke (lønstrup) - side 57

· Bunkerens historie (tversted) - side 57
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
· drachmannpigerne underholder (Skagen) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

ONsDag DeN 8. julI

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Mølledage i Østerklit (tversted) - side 9
· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· handicapdag og rullende trapper (råbjerg Mile) - side 10
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· guidet rundvisning Børglum Kloster (løkken) - side 69
· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
·  Se træ få form (løkken) - side 81
· rav - havets- og nordens guld (Mygdal) - side 72
·  Bernstein - das gold des nordens (Mygdal) - seite 72
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Sandkonkurrence løkken Strand - side 98
· Børnegokart i løkken - side 99
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 55
· Aktivitetsdag på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 55
· En digter og hans lærling, drachmannaften (Skagen)  

- side 57
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
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TOrsDag DeN 9. julI

· råbjerg Mose (Aalbæk) - side 24
· Byvandring i lønstrup - side 68
· guidet byvandring i hirtshals - side 69
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 68
·  lær at finde rav (Sæby) - side 72 
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· inspektører fortæller - Skagens Museum - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· Bunkertur løkken strand - side 56
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

FreDag DeN 10. julI

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Marinbiologisk sejlads (Skagen) - side 100
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

lørDag DeN 11. julI

· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 

· Kirkehistorisk vandring (hirtshals) - side 77
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

søNDag DeN 12. julI

· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Klinten & dens mange sten (hirtshals) - side 53
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

MaNDag DeN 13 julI

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· løkken Mole - stedet tæller - side 70
· natur og nostalgi (Sindal) - side 41
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Vip-besøg Bolcheriet i løkken - side 100
· Spøgeri og Magi i børnehøjde (Sæby) - side 100
·    Børnefodbold (lønstrup) - side 100
· fiskene i havet omkring lønstrup - side 101
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 54 & 97 
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
·  public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56
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· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TIrsDag DeN 14. julI

· naturen på skinner (frederikshavn) - side 24
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet bunkertur (Skagen) - side 68
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· Byvandring i løkken - side 69
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 70
· guidet havnerundfart i hirtshals - side 70
· Snapseurter og orkidéer (Skagen) - side 39
· natravne og myreløver i klitplantagen (Skagen) - side 39 
· lær om bjesk (hirtshals) - side 41
· rundvisning i ravgårdens ravmuseum (Sønderlev) - side 72
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· hesteaktiviteter på rosengaard (frederikshavn) - side 101
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· Besøg en gammel smedje (tornby) - side 56
· i storm og svær sø, Kystmuseet, Skagen - side 56
· Bunkerens historie (tversted) - side 57
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· historiens spor, Skallerup Kirke (lønstrup) - side 58
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
· drachmannpigerne underholder (Skagen) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
· Aktive sommerdage (frederikshavn) - side 85

ONsDag DeN 15. julI

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Mølledage i Østerklit (tversted) - side 9
· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· råbjerg Mile og Soldug (råbjerg Mile) - side 11
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· guidet rundvisning Børglum Kloster (løkken) - side 69
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39
· rav - havets- og nordens guld (Mygdal) - side 72
·  Bernstein - das gold des nordens (Mygdal) - seite 72
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Sandkonkurrence løkken Strand - side 98
· Børnegokart i løkken - side 99
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 55
· Aktivitetsdag på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 55
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· 60 minutter om tresserne (Skagen) - side 58
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TOrsDag DeN 16. julI

· i hugormens rige (hulsig) - side 25 
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Byvandring i lønstrup - side 68
· guidet byvandring i hirtshals - side 69
· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
· guidet havnerundfart i hirtshals - side 70
·  lær at finde rav (Sæby) - side 72
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· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· teater for børn (Skagen) - side 101
· fangst i brændingen (løkken) - side 101
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· Bunkertur løkken strand - side 56
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet, Skagen - side 95
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

FreDag DeN 17. julI

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Marinbiologisk sejlads (Skagen) - side 100
· teater for børn (Skagen) - side 101
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

lørDag DeN 18. julI

· Art Book days (Sæby) - side 81 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97

· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum - 

side 50 & 96
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
 
søNDag DeN 19. julI

· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Middelalderdage på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 57
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
 
MaNDag DeN 20. julI

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· løkken Mole - stedet tæller - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Vip-besøg Bolcheriet i løkken - side 100
· Spøgeri og Magi i børnehøjde (Sæby) - side 100
·    Børnefodbold (lønstrup) - side 100
· fiskene i havet omkring lønstrup - side 101
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 54 & 97 
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
·  public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
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TIrsDag DeN 21. julI

· hornmusik og Solnedgang (råbjerg Mile) - side 11
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· Byvandring i løkken - side 69
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 70
· guidet havnerundfart i hirtshals - side 70
· lær om bjesk (hirtshals) - side 41
· Skagens snapseurter - side 42 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· hesteaktiviteter på rosengaard (frederikshavn) - side 101
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· i storm og svær sø, Kystmuseet, Skagen - side 56
· historiens spor, Vennebjerg Kirke (lønstrup) - side 57
· Bunkerens historie (tversted) - side 57
· fra fiskerby til turistby (løkken) - side 58
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
· drachmannpigerne underholder (Skagen) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
· Aktive sommerdage (frederikshavn) - side 85
 
ONsDag DeN 22. julI

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Mølledage i Østerklit (tversted) - side 9
· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66

· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· guidet rundvisning Børglum Kloster (løkken) - side 69
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· insektsafari (løkken/lønstrup) - side 42
· rav - havets- og nordens guld (Mygdal) - side 72
·  Bernstein - das gold des nordens (Mygdal) - seite 72
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Sandkonkurrence løkken Strand - side 98
· Børnegokart i løkken - side 99
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Muserne og drachmann, drachmannaften (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 55
· Aktivitetsdag på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 55
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· 60 minutter om tresserne (Skagen) - side 58
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TOrsDag DeN 23. julI

· Stokfisk, røget fisk og snobrød (lønstrup) - side 10 + 18
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Byvandring i lønstrup - side 68
· guidet bunkertur, Skagen - side 68
· guidet byvandring i hirtshals - side 69
· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
· guidet havnerundfart i hirtshals - side 70
· forfattere, malere og andre kendisser i løkken - side 71
· lær at finde rav (Sæby) - side 72
· rubjerg Knude fyr (løkken/løstrup) - side 40
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
· dissektion af haj (Skagen) - side 96
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· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· fangst i brændingen (løkken) - side
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
·  Bunkertour (løkken) - Seite 58
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

FreDag DeN 24. julI

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Marinbiologisk sejlads (Skagen) - side 100
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

lørDag DeN 25. julI

· tølt og træsko på Jerup strand - side 30
· Voer Å i kano - side 30
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

søNDag DeN 26. julI

· terrænridt i Aalbæk klitplantage - side 30
· løbe- og gåtur i Aalbæk Klitplantage - side 30
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· fra Anchers hus til Skagens Museum - side 53
· Klinten & dens mange sten (hirtshals) - side 53
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

MaNDag DeN 27. julI

· Småfisk, krabber og rejer (Strandby) - side 27 & 31
· Voerså til hest - side 31
· hyggeligt og familievenlig eftermiddag (Østervrå) - side 31
· Albæks bakkers afvekslende natur (Voerså) - side 31
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· løkken Mole - stedet tæller - side 70
· natur og nostalgi (Sindal) - side 41
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Vip-besøg Bolcheriet i løkken - side 100
·    Børnefodbold (lønstrup) - side 100
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·   public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 54 & 97 
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
·    public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
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TIrsDag DeN 28. julI

· råbjerg Mile og soldug (råbjerg Mile) - side 11
· hyggelig vandretur (lyngså) - side 32
· Vandretur til nymølle Bæk (Østervrå) - side 32
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet bunkertur (Skagen) - side 68
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· Byvandring i løkken - side 69
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 70
· guidet havnerundfart i hirtshals - side 70
· lær om bjesk (hirtshals) - side 41
· rundvisning i ravgårdens ravmuseum (Sønderlev) - side 72
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· hesteaktiviteter på rosengaard (frederikshavn) - side 101
· Skagens Snapseurter - side 42
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· i storm og svær sø, Kystmuseet, Skagen - side 56
· Bunkerens historie (tversted) - side 57
· historiens spor, Skallerup Kirke (lønstrup) - side 58
· fra fiskerby til turistby (løkken) - side 58
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
· drachmannpigerne underholder (Skagen) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
· Aktive sommerdage (frederikshavn) - side 85

ONsDag DeN 29. julI

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Mølledage i Østerklit (tversted) - side 9
· Krøyers hus (Skagen) - side 9

· tur i børnehøjde (lyngså) - side 32
· løb med de lokale (Østervrå) - side 32
· på to hjul tæt på naturen (Østervrå) - side 33
· gåtur i fredet ådal (ravnshøj) - side 33
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· guidet rundvisning Børglum Kloster (løkken) - side 69
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39
· rav - havets- og nordens guld (Mygdal) - side 72
·  Bernstein - das gold des nordens (Mygdal) - seite 72
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Sandkonkurrence løkken Strand - side 98
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Børnegokart i løkken - side 99
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 55
· Aktivitetsdag på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 55
· 60 minutter om tresserne (Skagen) - side 58
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
 
TOrsDag DeN 30. julI  

· lystfiskeri for begyndere (Strandby) - side 33
· Ørtoft klatrecenter (Sæby) - side 33
· oplevelsestur ved Søparken (dybvad) - side 34
· Aften løb- og gåtur i Aalbæk plantage - side 34
· Aftentur på mountainbike i Aalbæk plantage - side 34
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Byvandring i lønstrup - side 68
· guidet byvandring i hirtshals - side 69
· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
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· guidet havnerundfart i hirtshals - side 70
· rubjerg Knude fyr (løkken/løstrup) - side 40
· tingfindertur til klinten og stranden (løkken/lønstrup) - 

side 41
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· lær at finde rav (Sæby) - side 72
· hirtshals fiskefestival - side 74
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· Jagten på rav - guidet tur for børn (Skagen) - side 99
· på opdagelse på Skagen havn - side 99
· fangst i brændingen (løkken) - side
· fisk i børnehøjde - hirtshals fiskefestival - side 102
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54
· rundvisning på Børglum Kloster (løkken) - side 55
· Bunkertur løkken strand - side 56
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

FreDag DeN 31. julI

· Mad fra havet og bjesk lavet på urter fra området 
(råbjerg Mile) - side 12

· det gamle Jerup - side 34
· Ålefiskeri (Strandby) - side 35
· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· guidet fiskeauktion (hirtshals) - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· hirtshals fiskefestival - side 74
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Marinbiologisk sejlads (Skagen) - side 100
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· Sommeraktiviteter i Museumshaven (hirtshals) - side 54
· Købmandsbutikken holder sommeråbent (hjørring) - side 54

· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

lørDag DeN 1. augusT

· orienteringsløb for hele familien (gærum) - side 35
· Mountainbiketur i bakkerne (gærum) - side 35
· guidet gåtur i landskabet omkring gærum - side 35
· Vandretur og grillparty (Voerså) - side 36
· Voer Å i kano (Voerså) - side 36
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· hirtshals fiskefestival - side 74
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
· clasens have (Sæby) - side 59
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

søNDag DeN 2. augusT

· Vals ved Østerklit (tversted) - side 12
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· clasens have (Sæby) - side 59
· Kunsthåndværkermarked på tronsmark gl Skole 

(Bindslev) - side 82
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

MaNDag DeN 3. augusT

· familiefisketur og aftenhygge (tversted) - side 12
·  italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
·  løkken Mole - stedet tæller - side 70
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 68 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· omvisninger Michael og Anna Anchers hus (Skagen) 

- side 46
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· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· løkken Mole - stedet tæller - side 70
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·   public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 54 & 97 
·    public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56

TIrsDag DeN 4. augusT

· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet bunkertur (Skagen) - side 68
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· Byvandring i løkken - side 69
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 70
· Skagens snapseurter - side 42 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· i storm og svær sø, Kystmuseet, Skagen - side 56
· historiens spor, Vennebjerg Kirke (lønstrup) - side 57
· Bunkerens historie (tversted) - side 57
· fra fiskerby til turistby (løkken) - side 58
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
· drachmannpigerne underholder (Skagen) - side 54
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

ONsDag DeN 5. augusT

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Mølledage i Østerklit (tversted) - side 9
· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66

· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· guidet tur i Sæby Miniby - side 68
· rav - havets- og nordens guld (Mygdal) - side 72
·  Bernstein - das gold des nordens (Mygdal) - seite 72
· Aktivitetsdag på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 55
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Sandkonkurrence løkken Strand - side 98
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· originaler og lune historier (Skagen) - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sange ved havet, drachmannaften (Skagen) - side 59
· Billedjagt for børn  Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TOrsDag DeN 6. augusT

· fang krabber og prøv en sejlbåd  (frederikshavn)  - side 25
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Byvandring i lønstrup - side 68
· guidet byvandring i hirtshals - side 69
· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
· forfattere, malere og andre kendisser i løkken - side 71
· Vulkanske sten på Skgens strande - side 39
· rubjerg Knude fyr (løkken/løstrup) - side 40
· insektsafari (løkken/lønstrup) - side 42
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· lær at finde rav (Sæby) - side 72
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Børnerundvisning på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 98
· Børneaktiviteter Kystmuseet, Skagen - side 98
· fangst i brændingen (løkken) - side
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
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· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
·  Bunkertour (løkken) - Seite 58
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

FreDag DeN 7 augusT

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 99
· Marinbiologisk sejlads (Skagen) - side 100
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
· Billedjagt for børn Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

lørDag DeN 8. augusT

· Art Book days (Sæby) - side 81 
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· glaskunst i glasstuen (Sindal) - side 102
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 
· Stützpunkt nord (frederikshavn) - side 59
· Sommerkoncert i Anchers have (Skagen) - side 59
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

søNDag DeN 9. augusT

· Saftens og senneppens dag (dybvad) - side 42
· flaget spilles ned på Sæby havn - side 78 
· husmandsstedet i Mosbjerg er beboet - side 97
· glaskunst i glasstuen (Sindal) - side 102
· fra jernalder til andelstid (Mosbjerg) - side 102
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 
· Klinten & dens mange sten (hirtshals) - side 53
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94

· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

MaNDag DeN 10. augusT

·  italy moves north (hjørring) - side 84
· løkken Mole - stedet tæller - side 70
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
·  løkken Mole - stedet tæller - side 70
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· fremstilling af tørfisk (Skagen) - side 54  
·  public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56

TIrsDag DeN 11. augusT

· Krydderurter og lægeplanter (hjørring) - side 18
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· historien om frederikshavn Kirke - side 67 
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet bunkertur (Skagen) - side 68
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· i storm og svær sø, Kystmuseet, Skagen - side 56
· Bunkerens historie (tversted) - side 57
· historiens spor, Skallerup Kirke (lønstrup) - side 58
· drachmannpigerne underholder (Skagen) - side 54
 
ONsDag DeN 12. augusT

· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· Skagens snapseurter - side 42 
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· originaler og lune historier (Skagen) - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49

august 2015 121



· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Vin, kvinder og sang, drachmannaften (Skagen) - side 55

TOrsDag DeN 13. augusT

· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
· forfattere, malere og andre kendisser i løkken - side 71
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· inspektører fortæller - Skagens Museum - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
·  Bunkertour (løkken) - side 58

FreDag DeN 14. augusT

· Sct. laurentiius tårer - perseiderne (råbjerg/Bunken)  
- side 12

· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47

lørDag DeN 15. augusT

· glaskunst i glasstuen (Sindal) - side 102
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 
· høstdage på Knivholt (frederikshavn) - side 60

søNDag DeN 16. augusT

· fiskeri på lavt vand uggerby Strand - side 18
· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76 
· glaskunst i glasstuen (Sindal) - side 102
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Egnsspil ”Slip damerne løs”, Kystmuseet Skagen - side 51 
· høstdage på Knivholt (frederikshavn) - side 60

MaNDag DeN 17. augusT

·  italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
·  løkken Mole - stedet tæller - side 70
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49

·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
·  public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56

TIrsDag DeN 18. augusT

· Bjesktur i tolne Bakker (tolne) - side 25
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· guidet bunkertur (Skagen) - side 68
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 70
· rundvisning i ravgårdens ravmuseum (Sønderlev) - side 72
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· ”i storm og svær sø”, guidet gåtur, Kystmuseet Skagen - 

side 56
 
ONsDag DeN 19. augusT

· Krøyers hus (Skagen) - side 9
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· Skagens snapseurter - side 42 
·  Se træ få form (løkken) - side 81
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· originaler og lune historier (Skagen) - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· En digter og hans lærling, drachmannaften (Skagen)  

- side 57
· fortælling på Asdal Voldanlæg (hirtshals) - side 60
· Michael og Anna Anchers hus, helgas fødselsdag 

(Skagen) - side 60

TOrsDag DeN 20. augusT

· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· Kunst til middag - Skagens Museum - side 49
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
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· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Bunkertur (løkken) - side 60

FreDag DeN 21. augusT

· Vandretur på nordsøstien (Skiveren) - side 26
· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47

lørDag DeN 22. augusT

· Svampetur i tolne Skov - side 42
· glaskunst i glasstuen (Sindal) - side 102
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96

søNDag DeN 23. augusT

· Bjesk-tur (løkken/lønstrup) - side 43
· glaskunst i glasstuen (Sindal) - side 102
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52

MaNDag DeN 24. augusT

·  italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
·  public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56

TIrsDag DeN 25. augusT

· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· Med baby på byvandring (hjørring) - side 67 
· guidet byvandring i Sæby - side 67 
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
·  Stadtführung mit guide (Sæby) - side 70
·  rundvisning i ravgårdens ravmuseum (Sønderlev)  

- side 72
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· ”i storm og svær sø”, guidet gåtur, Kystmuseet Skagen - 

side 56

ONsDag DeN 26. augusT

· Malerkursus (Bindslev) - side 85
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· guidet havnetur i Skagen - side 66
· guidet cykeltur (frederikshavn) - side 66
· Skagens snapseurter - side 42 
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· originaler og lune historier (Skagen) - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· havet og kærligheden, drachmannaften (Skagen) - side 51
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
 
TOrsDag DeN 27. augusT

· flagermustur ved Bjørnager (Sindal) - side 19
· Byvandring Sæby, i kunstens fodspor - side 69
· Vulkanske sten på Skagens strande - side 39 
· lav dit eget glas (lønstrup) - side 80 
· Kunst til middag - Skagens Museum - side 49
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52

 
FreDag DeN 28. augusT

· Bjesk og naturtur (tversted) - side 13
· Byvandring i Vesterby i Skagen - side 67 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47

lørDag DeN 29. augusT

· Svampelørdag (frederikshavn) - side 26
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· offentlige familieomvisninger Skagens Museum -  

side 50 & 96

søNDag DeN 30. augusT

· Store dragedag (råbjerg Mile) - side 13
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· fladbåden søsættes (tversted) - side 50 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52

MaNDag DeN 31. augusT

·  italy moves north (hjørring) - side 84
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
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· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
·  public guided tour at Skagens Museum - side 49 
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
·  public guided tour Michael & Anna Ancher’s house 

(Skagen) - side 56
 
TIrsDag DeN 1. sepTeMber

· Vandring på hjertestien (hjørring) - side 19
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 2. sepTeMber

· Årstidens suppe over bål (Sindal) - side 19
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· Skagens snapseurter - side 42 
·  Se træ få form (løkken) - side 81
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Sange ved havet, drachmannaften (Skagen) - side 59
· Madam Brøndum - Et usædvanligt liv (Skagen) - side 61

TOrsDag DeN 3. sepTeMber

· flagermus og overtro (Elling) - side 26
· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Månedens billede, Skagens Museum - side 61

FreDag DeN 4. sepTeMber

· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· temaomvisning, Skagens Museum - side 61
 
lørDag DeN 5. sepTeMber

· Sort sol over Kærsgård Strand (hirtshals) - side 20
· Økologisk høstmarked hos Aurion (hjørring) - side 85
· Sophus claussen på herregården odden (Mygdal)  

- side 82

søNDag DeN 6. sepTeMber

· Kunsthåndværkermarked på tronsmark gl Skole 
(Bindslev) - side 82

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

MaNDag DeN 7. sepTeMber

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· Skulpturer ude og inde (Sæby) - side 80
 
TIrsDag DeN 8. sepTeMber

· Østers og muslinger (lyngså) - side 26
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 9. sepTeMber

· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· Skagens snapseurter - side 42 
· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· At rejse er at leve - drachmannaften (Skagen) - side 51
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Madam Brøndum - Et usædvanligt liv (Skagen) - side 61

TOrsDag DeN 10. sepTeMber

· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
  
FreDag DeN 11. sepTeMber

· Middelalderlig folkefest (hjørring) - side 71
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· temaomvisning, Skagens Museum - side 61

lørDag DeN 12. sepTeMber

· Kyst til kyst - naturens dag (Skagen) - side 13
· Middelalderlig folkefest (hjørring) - side 71
· fiskens dag (hirtshals) - side 74
· fiskens dag (Sæby) - side 74

søNDag DeN 13. sepTeMber

· Skallens og naturens dag (Bunken) - side 13
· naturens dag for hele familien (Sindal) - side 20
· Svampetur i Mosbjerg - side 43

august - september 2015



· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

MaNDag DeN 14. sepTeMber

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49

TIrsDag DeN 15. sepTeMber

· Byvandring i frederikshavn - side 65
·  rundvisning i ravgårdens ravmuseum (Sønderlev) - 

side 72
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 16. sepTeMber

· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· Skagens snapseurter - side 42 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· havet og kærligheden, drachmannaften (Skagen) - side 51
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Madam Brøndum - Et usædvanligt liv (Skagen) - side 61
· Bedre byggeskik (Sæby) - side 61

TOrsDag DeN 17. sepTeMber

· Ørkenvandring i råbjerg Mile (Skagen) - side 39 
· inspektører fortæller - Skagens Museum - side 48
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Månedens billede, Skagens Museum - side 61

FreDag DeN 18. sepTeMber

· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· temaomvisning, Skagens Museum - side 61

lørDag DeN 19. sepTeMber

· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 46
· overnat i naturen for hele familien (Skagen) - side 13

søNDag DeN 20. sepTeMber

· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

MaNDag DeN 21. sepTeMber

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49

TIrsDag DeN 22. sepTeMber

· Stille tur - mental hygiejne (tornby) - side 20
· Byvandring i frederikshavn - side 65 
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49

ONsDag DeN 23. sepTeMber

· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· gAStErnE synger, Kystmuseet Skagen - side 51
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Vin, kvinder og sang, drachmannaften (Skagen) - side 55
· Madam Brøndum - Et usædvanligt liv (Skagen) - side 61

TOrsDag DeN 24. sepTeMber

· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier - noget om drachmann (Skagen) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
 
FreDag DeN 25. sepTeMber

· Bøf, Brøl og Bordeaux (frederikshavn) - side 27
· Kultur og lystfestival (lønstrup) - side 78
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· temaomvisning, Skagens Museum - side 61
· Bangsbo fort - fortets dag (frederikshavn) - side 62

lørDag DeN 26. sepTeMber

· dynamisk natur og sæler (Skagen) - side 14
· Kultur og lystfestival (lønstrup) - side 78

søNDag DeN 27. sepTeMber

· Strandings historie ved Skagerraks barske kyst (Skagen) - 
side 14

· Kultur og lystfestival (lønstrup) - side 78
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen)  

- side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
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MaNDag DeN 28. sepTeMber

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Kultur og lystfestival (lønstrup) - side 78
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49

TIrsDag DeN 29. sepTeMber

· Aurion - Alletiders grød (hjørring) - side 86
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· causerier, noget om drachmann, Skagen - side 49
· historisk filmaften på hirtshals Museum - side 62

ONsDag DeN 30. sepTeMber

· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· rundvisning Bangsbo fort (frederikshavn) - side 49
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Madam Brøndum - Et usædvanligt liv (Skagen) - side 61
· drachmannaften - gallaaften (Skagen) - side 62

TOrsDag DeN 1. OKTOber

· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Månedens billede, Skagens Museum - side 61

FreDag DeN 2. OKTOber

· det vilde ædegilde (frederikshavn) - side 27
· temaomvisning, Skagens Museum - side 61

søNDag DeN 4 OKTOber

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

MaNDag DeN 5 OKTOber

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Skulpturer ude og inde (Sæby) - side 80

TIrsDag DeN 6. OKTOber

· Bagning med Aurions mel (hjørring) - side 86
· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 7. OKTOber

· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· grenen Badehotel - kaviar og cocktails (Skagen) - side 63

TOrsDag DeN 8. OKTOber

· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52

FreDag DeN 9. OKTOber

· temaomvisning, Skagens Museum - side 61

lørDag DeN 10. OKTOber

· Vildtaften på Aalbæk gl. Kro (Aalbæk) - side 27
· Sort sol over Kærsgård Strand (hirtshals) - side 20

søNDag DeN 11. OKTOber

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen)  
- side 46

· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47 
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
 
MaNDag DeN 12. OKTOber

· familien, Mørket og Milen (råbjerg) - side 14
· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· løkken miniby - side 71
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Skattejagt på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 102
· Efterårsferie på Vendsyssel historiske Museum 

(hjørring) - side 103
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Købmandsbutikken holder åbent (hjørring) - side 63
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TIrsDag DeN 13. OKTOber

· Eventyr i Bangsbo (frederikshavn) - side 27
· Åben redningsstation (hirtshals) - side 84
· Byvandring i frederikshavn - side 65
· Byvandring Skagen, i digternes fodspor - side 68
· på svampetur i Skagen - side 43
· Stentøj & Sukkertøj (løkken) - side 87
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Skattejagt på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 102
· Efterårsferie på Vendsyssel historiske Museum 

(hjørring) - side 103
· Bunkerens historie (tversted) - side 57
· Købmandsbutikken holder åbent (hjørring) - side 63
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
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· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

ONsDag DeN 14. OKTOber

· historien om Mårup Kirke (lønstrup) - side 8
· Kartoffelferie og familieaktivitetsdag (Mosbjerg) - side 14
· hør om hørhuset (lønstrup) - side 86
· guidet kirkegårdsvandring (Skagen) - side 66
· Se konservatoren udstoppe en fugl (Skagen) - side 43
· rundvisning i ravgårdens ravmuseum (Sønderlev) - side 72
· lav din egen slikkepind (løkken) - side 94
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Skattejagt på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 102
· Kartoffeldag i Mosbjerg - side 103
· Efterårsferie på Vendsyssel historiske Museum (hjørring) 

- side 103
· geocaching ved den hellige Kilde (hirtshals) - side 103
· Møllen maler (Vennebjerg) - side 46 
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· grenen Badehotel - kaviar og cocktails (Skagen) - side 63
· Købmandsbutikken holder åbent (hjørring) - side 63
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

TOrsDag DeN 15. OKTOber

. Byvandring i lønstrup - side 68
· guidet byvandring i hirtshals - side 69
· løkken miniby - side 71
· lær at finde rav (Sæby) - side 72
· lav din egen slikkepind på Bolcheriet (Skagen) - side 95
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· dissektion af haj (Skagen) - side 96
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· på jagt efter rav (Sæby) - side 98
· Skattejagt på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 102
· Efterårsferie på Vendsyssel historiske Museum (hjørring) 

- side 103
· Efterårsaktiviteter på hirtshals Museum - side 103
· Køretur i Bedfordbussen fra 1937 (Skagen) - side 52
· Månedens billede, Skagens Museum - side 61
· Købmandsbutikken holder åbent (hjørring) - side 63
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94

· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96

FreDag DeN 16. OKTOber

· lav din egen slikkepind (løkken) - side 94
· livet i Skagen i gamle dage (Skagen) - side 95
· Malerskole for børn, Skagens Museum - side 97
· Skattejagt på Bangsbo fort (frederikshavn) - side 102
· Efterårsferie på Vendsyssel historiske Museum (hjørring) 

- side 103
· omvisning på Bunkermuseet hirtshals - side 52
· temaomvisning, Skagens Museum - side 61
· Købmandsbutikken holder åbent (hjørring) - side 63
· Billedjagt for børn - Michael og Anna Anchers hus - side 94
· Billedjagt for børn - drachmanns hus - side 94
· Billedjagt for børn - Skagens Museum - side 96
 
søNDag DeN 18. OKTOber

· æble- og havtorndag (dybvad) - side 44
· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48

MaNDag DeN 19. OKTOber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 20. OKTOber

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 21. OKTOber

· Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 44
· grenen Badehotel - kaviar og cocktails (Skagen) - side 63

FreDag DeN 23. OKTOber

· Bangsbo fort (frederikshavn) - side 47
· temaomvisning, Skagens Museum - side 61

lørDag DeN 24. OKTOber

· gårdbo Egekrat og gårdbo tingsten (Ålbæk) - side 15
· Skovrejsning (Sindal) - side 20

søNDag DeN 25. OKTOber

· Sulbæk, Solsbæk og Stensnæs - tre fantastiske natur- 
perler (Sæby) - side 15

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
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· offentlige omvisninger Skagens Museum - side 47
· offentlige omvisninger drachmanns hus Skagen - side 48
 
MaNDag DeN 26. OKTOber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 27. OKTOber

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 28. OKTOber

· grenen Badehotel - kaviar og cocktails (Skagen) - side 63

TOrsDag DeN 29. OKTOber

· inspektører fortæller - Skagens Museum - side 48

FreDag DeN 30. OKTOber

· temaomvisning, Skagens Museum - side 61

lørDag DeN 31. OKTOber

· laksetrappen og Vandstær (Bindslev) - side

søNDag DeN 1. NOveMber

· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46 

MaNDag DeN 2. NOveMber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 3. NOveMber

· Byvandring i frederikshavn - side 65
· Julebjesken frigives (hirtshals) - side 88

ONsDag DeN 4. NOveMber

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46

TOrsDag DeN 5. NOveMber

. naturfilmfestival (frederikshavn) - side 28
· guidet tur om Skagens Museum - side 65

lørDag DeN 7. NOveMber

· Skovrejsning (hjørring) - side 21 & 44
· guidet tur om Skagens Museum - side 65

søNDag DeN 8. NOveMber

· En frisk løvfaldstur i Skoven (uggerby) - side 15
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 9. NOveMber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 10. NOveMber

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 11. NOveMber

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46

TOrsDag DeN 12. NOveMber

. guidet tur om Skagens Museum - side 65

lørDag DeN 14. NOveMber

· guidet tur om Skagens Museum - side 65

søNDag DeN 15. NOveMber

· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 16. NOveMber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65 

TIrsDag DeN 17. NOveMber

· Bagning med Aurions glutenfrie mel (hjørring) - side 86
· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 18. NOveMber

· Julepileflet (Sindal) - side 21
· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46
· Sæby havn - livsnerve og smertensbarn - side 63

TOrsDag DeN 19. NOveMber

. guidet tur om Skagens Museum - side 65

FreDag DeN 20. NOveMber

. Jul på Børglum Kloster (løkken) - side 88

lørDag DeN 21. NOveMber

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· Jul på Børglum Kloster (løkken) - side 88

søNDag DeN 22. NOveMber

· Jul på Børglum Kloster (løkken) - side 88
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46
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MaNDag DeN 23. NOveMber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65 

TIrsDag DeN 24. NOveMber

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 25. NOveMber

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46

TOrsDag DeN 26. NOveMber

. guidet tur om Skagens Museum - side 65

FreDag DeN 27. NOveMber

· Jul på Børglum Kloster (løkken) - side 88

lørDag DeN 28. NOveMber

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· Jul på Børglum Kloster (løkken) - side 88
· gammel-jul på Sæbygaard (Sæby) - side 88
·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88

søNDag DeN 29. NOveMber

· Julestue i Bangsbo (frederikshavn) - side 29
· Jul på Børglum Kloster (løkken) - side 88
· gammel-jul på Sæbygaard (Sæby) - side 88
·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88
· Julemarked i Skagen - side 89
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 30. NOveMber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· fatnæs ture (frederikshavn) - side 28

TIrsDag DeN 1. DeceMber

· Byvandring i frederikshavn - side 65

ONsDag DeN 2. DeceMber

· Julens gæstebud og lystighed (Skagen) - side 89
· Sild, snaps og sang (Skagen) - side 89

TOrsDag DeN 3. DeceMber

. guidet tur om Skagens Museum - side 65 

FreDag DeN 4. DeceMber

· Jul på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 89

lørDag DeN 5. DeceMber

· nissekomsammen ved den tilsandede Kirke (Skagen)  
- side 15

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88
· Jul på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 89
· Julestue på Børglum Kloster (løkken) - side 90
· Julekunst i glasstuen (Sindal) - side 90
· Julemarked i lønstrup café Bio - side 90
· Jul i Vennebjerg Mølle - side 90 

søNDag DeN 6. DeceMber

·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88
· Jul på Voergaard Slot (flauenskjold) - side 89
· Julestue på Børglum Kloster (løkken) - side 90
· Julekunst i glasstuen (Sindal) - side 90
· Julemarked i lønstrup café Bio - side 90
· Jul i Vennebjerg Mølle - side 90
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 7. DeceMber

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· fatnæs ture (frederikshavn) - side 28
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65
· Jul i den gamle Købmandsbutik (hjørring) - side 91

TIrsDag DeN 8. DeceMber

· Byvandring i frederikshavn - side 65
· Jul i den gamle Købmandsbutik (hjørring) - side 91
· historisk filmaften på hirtshals Museum - side 63

ONsDag DeN 9. DeceMber

· Julens gæstebud og lystighed (Skagen) - side 89
· Jul i den gamle Købmandsbutik (hjørring) - side 91
· gAStErnE synger, Kystmuseet Skagen - side 51

TOrsDag DeN 10. DeceMber

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
· Jul i den gamle Købmandsbutik (hjørring) - side 91

FreDag DeN 11. DeceMber

· Jul i den gamle Købmandsbutik (hjørring) - side 91

lørDag DeN 12. DeceMber

· guidet tur om Skagens Museum - side 65
·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88
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· Julestue på Børglum Kloster (løkken) - side 90
· Julekunst i glasstuen (Sindal) - side 90
· Julemarked på Knivholt hovedgård (frederikshavn) - side 91
· Jul i den gamle Købmandsbutik (hjørring) - side 91

søNDag DeN 13. DeceMber

· Vintersolhverv rubjerg Knude (løkken/lønstrup) - side 44
·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88
· Julestue på Børglum Kloster (løkken) - side 90
· Julekunst i glasstuen (Sindal) - side 90
· Julemarked på Knivholt hovedgård (frederikshavn) - side 91
· Julestue på løkken museum - side 91
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 14. DeceMber

· fatnæs ture (frederikshavn) - side 28
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 15. DeceMber

· Byvandring i frederikshavn - side 65

TOrsDag DeN 17. DeceMber

. Julens gæstebud og lystighed (Skagen) - side 81 

lørDag DeN 19. DeceMber

. guidet tur om Skagens Museum - side 65
·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88
· Julestue tornby gl. Skole - side 91

søNDag DeN 20. DeceMber

· Yxenskovens hemmelighed (tornby) - side 76
·  Julestue i hofmeisters atelier (lønstrup) - side 88
· Julestue tornby gl. Skole - side 91
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 21. DeceMber

· fatnæs ture (frederikshavn) - side 28
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

TIrsDag DeN 22. DeceMber

· Vintersolhverv ved verdens eneste solhvervssøjle 
(løkken) - side 78

søNDag DeN 27. DeceMber

· fyraftenstur - fyrets historie (løkken/lønstrup) - side 44
· omvisning Michael og Anna Anchers hus (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 4. jaNuar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 6. jaNuar 2016

· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 55

MaNDag DeN 11. jaNuar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 13. jaNuar 2016

· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 55

MaNDag DeN 18. jaNuar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 20. jaNuar 2016

· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 

lørDag DeN 23. jaNuar 2016

· Vintertur i Bannerslund Skov (Strandby) – side 28

MaNDag DeN 25. jaNuar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 27. jaNuar 2016

· Knap og robust, Kystmuseet, Skagen - side 

MaNDag DeN 1. Februar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62

· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 3. Februar 2016

· grenen Badehotel – kaviar og cocktails (Skagen) - side 63

MaNDag DeN 8. Februar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 10. Februar 2016

· grenen Badehotel – kaviar og cocktails (Skagen) - side 63

December 2015 

 2016

Januar - februar 2016



lørDag DeN 13. Februar 2016

· Vintertur ved Sindallund (frederikshavn) – side 29

MaNDag DeN 15. Februar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 17. Februar 2016

· grenen Badehotel – kaviar og cocktails (Skagen) - side 63

TOrsDag DeN 18. Februar 2016

· lav din egen slikkepind Bolcheriet (Skagen) – side 95

MaNDag DeN 22. Februar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 24. Februar 2016

· grenen Badehotel – kaviar og cocktails (Skagen) - side 63

TOrsDag DeN 25. Februar 2016

· lav din egen slikkepind Bolcheriet (Skagen) – side 95

MaNDag DeN 29. Februar 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 2. MarTs 2016

· den tilsandede Kirke (Skagen) – side 46

lørDag DeN 5. MarTs 2016

· Vintertur på grenen (Skagen) - side 29

MaNDag DeN 7. MarTs 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 9. MarTs 2016

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46Sø

MaNDag DeN 14. MarTs 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 16. MarTs 2016

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46s

MaNDag DeN 14. MarTs 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 16. MarTs 2016

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46

MaNDag DeN 21. MarTs 2016

· Alle mand til årene, Kystmuseet (Skagen) - side 62
· Byvandring i Østerby (Skagen) - side 65

ONsDag DeN 23. MarTs 2016

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46søø

ONsDag DeN 30. MarTs 2016

· den tilsandede Kirke (Skagen) - side 46søø
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Den gode historie 

www.toppenafdanmark.dk

facebook.com/lysetsland

FREDERIKSHAVN TURISTBUREAU
Skandiatorv 1, 9900 frederikshavn
tel. +45 98 42 32 66
www.visitfrederikshavn.dk

hirtshals tUristbUreaU
hirtshals Service- og Velkomstcenter
dalsagervej 1 , 9850 hirtshals
tel. +45 98 94 22 20
www.visithirtshals.dk

HJØRRING TURISTSERVICE
Metropol, hjørring Bibliotek
Østergade 30, 9800 hjørring
tel. +45 72 33 48 78
www.visithjoerring.dk

LØKKEN TURISTBUREAU
Jyllandsgade 15, 9480 løkken
tel. +45 98 99 10 09
www.loekken.dk

LØNSTRUP TURISTBUREAU
Strandvejen 90, lønstrup
9800 hjørring
tel. +45 96 25 22 20
www.loenstrup.dk

SKAGEN TURISTBUREAU
Vestre Strandvej 10
 9990 Skagen
tel. +45 98 44 13 77
www.skagen.dk, www.skagen-tourist.dk

sæby tUristbUreaU
Algade 14, 9300 Sæby
tel. +45 98 46 12 44
www.visitsaeby.dk

tversted tUristbUreaU
Østervej 10, tversted, 9881 Bindslev
tel. +45 98 93 11 66
www.tversted.dk

Yderligere oplsyninger fås på et af turistbureauerne


