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  ALLE DAGE

Hele døgnet: Blokhus-ægget 2022
Som en ny tradition, opstilles der hvert 
år et nyt kæmpe Blokhus-æg til ud-
smykning af området i påsketiden. Årets 
Blokhus-æg, som står ved rundkørslen i 
Hune er udskåret efter motiv af Bitt Vejle. 
Ægget symboliserer ny begyndelse og 
kronen på toppen af ægget er en hyldest 
til Dronning Margrete i forbindelse med 
regeringsjubilæet. Læs mere om ægget 
og årets motiv på: museumforpapirkunst.
dk. Gratis.  Arr.: Museum for papirkunst 
og Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus   

Hele døgnet: Søren Sømands QR 
Adventure?
Søren Sømand har fundet et 140 år gam-
melt skattekort med nogle mystiske tegn, 
som indikerer, at hans gamle oldefar hav-
de gemt en skat i byen. Skatten stammer 
fra skibet de “Tre Venner”, som forliste ud 
for Blokhus Strand. Hjælp Søren Sømand 
med at finde den gamle skat. Du skal løse 
en række opgaver på en 2 km lang rute. 
På sydsiden af Spar i Blokhus vil du finde 
startstedet på ruten. Her skal du scanne 
nogle mystiske tegn (QR kode), der vil 
lede dig til første post. For at deltage skal 
man have en mobil med en QR læser 
og have installeret Google maps. Gratis. 
Præmie til alle børn u/16 år. Kun mulig-
hed for at deltage én gang. Arr.: Erhvervs-
foreningen Destination Blokhus

Hele døgnet: Den Store Påskeægsjagt 
- skattejagt for hele familien
100 nummererede påskeæg i pastel-
farver er gemt i Blokhus, Hune, Ga-
tewaypladsen og på Blokhus Strand. 
Æggene kan ombyttes til et påskeæg 
hos Ny Form, Torvet 10, 9492 Blokhus i 
tidsrummet 9.30 - 18. Maks 2 æg pr barn. 
Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus

Hele døgnet: Konkurrence 
- Hvor mange æg er der i bilen?
HJN Auto stiller op med to lækre Nissan 
til årets påskefestival. Gæt hvor mange 
påskeæg, der gemmer sig i den udstillede 
Nissan Qashqai og vær med i konkurren-
cen om en gratis Dinitrol rustbehandling 
af personbil eller deltag i sms-konkur-
rencen om at vinde en Nissan Leaf i 14 
dage. Obs: Æg kan kun tælles i dagtimer-
ne. Gratis. Blokhus Torv. Arr.: HJN Auto

Varierende tider: 
Filmhygge hos Pandrup Kino
Pandrup Kino viser i påskeferien Krum-
merne - Det er svært at være 11 år og 
Belfast. For tider og priser se: pandrup-
kino.dk. Arr.: Pandrup Kino, Bredgade 23, 
9490 Pandrup

Varierende tider: Massage hos 
Blokhus Feriecenter
Forkæl dig selv med en lækker massage 
i påskeferien. Booking i receptionen eller 
på tlf. 98 24 93 33. Kr. 225,- for 30. min og 
kr. 400,- for 60 min. Arr.: Blokhus Ferie-
center, Høkervej 5, 9492 Blokhus
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7 - 21 Wellness - Blokhus Feriecenter
Relaxområde med spabad, tyrkisk bad, 
fællessauna og flere bassiner med for-
skellige former for vandmassage.  Ingen 
adgang for personer under 15 år. Kr. 50,-. 
Med adgang til fitnesscenter kr. 75,- 
Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 
9492 Blokhus

7 - 22 Padel hos Blokhus Golfcenter
Prøv den populære nye ketchersport 
Padel, som er en kombination mellem 
squash og tennis, og som spilles på en 
delvist lukket bane med fire spillere. 
Fra kr. 150 pr. time pr. bane. Booking af 
bane på: matchi.dk/book søg på Blokhus 
Golfcenter. Arr.: Blokhus Golfcenter, 
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

8 Forårsgys - Spring i bølgen blå med 
Søstjernerne
Tag et dyk i det forfriskende hav med 
den lokale badeklub Søstjernerne. Sted: 
Nedenfor Sømærket på Blokhus Strand. 
Gratis. Arr.: Søstjernerne

8 Ridetur i terræn på islandske heste
Tag med på en sjov ridetur i terrænet 
omkring Fårup Sommerland. Varighed 2 
timer inkl. klargøring af hestene. For letø-
vede. Pris kr. 350,-, Booking på faarups-
ommerland.dk eller tlf.: 98 88 16 00.
Arr.: Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 
Blokhus

8 - 17 Minigolf hos Landal Grønhøj 
Strand (18. april kl. 8 - 12)
Der er dømt hygge og sjov for både store 
og små, når minigolfbanen indtages. 
Vinderen kan ombytte scoreboardet til en 
Københavnerstang i minimarkedet, hvor 
udstyret desuden lejes. Kr. 40,- pp. 
Arr.:  Landal Grønhøj Strand, Ingeborgvej 
2, 9480 Løkken

8 - 19.30 Badeland 
(d. 18.04. kl. 8.00 - 16.30)
1000 m2 stort indendørs subtropisk bade-
land, fyldt med aktiviteter – fra vandruts-
chebane til boblebad. Voksne kr. 75,-. 
Børn u/ 12 år kr. 60,-. Børn u/3 år gratis.  
Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 
9492 Blokhus

8 - 21 Golf Pay and Play 
hos Blokhus Golfcenter
Prøv den udfordrende 9-hullers kort-
hulsbane både med par 3 og par 4 huller 
samt vandhuller, doglegs, mounts og per-
fekte greens. Ingen krav om medlemskab. 
Mulighed for lektion for nybegyndere. For 
priser og booking, se: blokhusgolfcenter.
dk. Arr.: Blokhus Golfcenter. Hunetorpvej 
115, 9490 Pandrup

09.30 - 18 Bogstavjagt
Kom og deltag i bogstavjagten og vind fed 
præmie. Gratis. Arr.: Ny Form Blokhus, 
Torvet 10, 9492
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10 - 17 Udstilling i Redningsstationen 
”Det gamle Blokhus”
Spændende billedudstilling om ”Det gam-
le Blokhus” i den smukke redningsstati-
on. Gratis. Arr.: Blokhus Redningsstation, 
Strandvejen 5a

10 - 17 Påske i Blokhus Saltcenter
I påskeferien er der aktiviteter for alle 
hos Blokhus Salt. Bland dit eget urtesalt 
for Kr. 40,- pr. saltbøtte. Prøv et fodbad 
tilsat Blokhus-badesalt og nyd frisklavet 
kaffe til ganen for Kr. 30,- pr. person. 
Derudover kan I besøge det spændende 
dukkemuseum med hundredvis af for-
skellige dukker og tage på salt-skattejagt. 
Rundvisning og entré til dukkemuseum 
kr. 25, Børn u/12 år gratis., -. Café og 
butik gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, 
Helledivej 9, 9490 Pandrup

10 - 17 Påske på Museum 
for Papirkunst
Gækkebrevsudstilling, japansk svævende 
papir ”Paper In Situ”, menneskestore 
papirskulpturer ”Paper art people” og nyt 
originalt H.C. Andersen-klip. Prøv skatte-
jagt blandt Bit Vejles værker og find din 
indre papirkunstner frem i det kreative 
Papirværksted. Her kan du klippe dit eget 
gækkebrev, lave japansk papirkunst som 
i vores udstilling eller lege med decoupa-
ge og lave fine påskeæg. Voksne kr. 85,- 
børn u/12 kr. 45,- Børn u/3 gratis. Arr.: 
Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 
9492 Blokhus

10 - 17.15 Lav dit eget lys
Brug et par timer på at lave jeres egne 
lys i den store Selvdyp Afdeling.  For 
opstart koster en rå væge Kr. 3,- eller et 
starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 8,- pr. 
100 g paraffin. Lysdypning påbegyndes 
senest kl. 14.30. Arr.: Blokhus Lys, Ilsigvej 
19, Hune, 9492 Blokhus

10 - 18 Påske i Danmarks sjoveste skov
I påsken åbner Fårup Sommerland for 
endnu en sæson fyldt med sjov og sus 
i maven. Kom og besøg Europas bedste 
forlystelsespark og prøv blandt andet 
rutsjebanen Fønix, som er Danmarks hø-
jeste og hurtigste. Se priser på: faarups-
ommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland, 
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus

  LØRDAG
     DEN 9. APRIL

10 - 16 Slå en verdensrekord i  
gækkebreve med Lakserytteren
Gækkebreve er en gammel dansk tra-
dition, som startede helt tilbage i 1770. 
Men hvilket gækkebrev er det største i 
verden? Verdensrekorden er på hele 144 
imponerende kvm, men måske ikke ret 
meget længere. Stærkt allieret med den 
kreative YouTube-stjerne, Lakserytteren, 
er der sat et nyt mål: Verdensrekorden 
i største gækkebrev skal slås i Blokhus 
denne påske, og vi har brug for din hjælp. 
Tag din mor, bedstefar, skolelærer eller en 
helt fjerde under armen og klip jer til en 
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verdensrekord på Blokhus Torv, når der 
afholdes gækkebrevs-workshop i teltet. 
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destinati-
on Blokhus i samarbejde med Destination 
Nordvestkysten

10.15 Indvielse af Fønix 
i Fårup Sommerland 
Endelig rejser Fønix sig fra skovbunden! 
Kom og prøv Danmarks nyeste, største, 
hurtigste og højeste rutsjebane, når bån-
det klippes og Fønix indvies. Se priser på: 
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Som-
merland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus

12 - 16 Aktive dage hos Galleri 5
Kunstner Jan Bjørn fremviser sine maler-
teknikker i galleriet. Gratis. Arr. Galleri 5, 
hos Frøkner & Fruer, Springvandstorvet 
5. 9492 Blokhus

13, 15 & 17 Anne Møller Trio hos 
Kalstrup
Den sprudlende trio, som blandt andet 
er kendt fra X-factor, vil dagen igennem 
skabe stemning i Kalstrup Livsstilshus 
Livstilhus. Gratis. 
Arr.: Kalstrup Livsstilshus Livstilhus, 
Torvet 3. 9492 Blokhus

 

  PALMESØNDAG 
     DEN 10. APRIL

9.45 - 10.45 Morgensauna
i vandkanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

10 - 11 Morgenløb i skoven
Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med 
løbeklubben PGU Runners. Gratis. Ingen 
tilmelding. For alle. Mødested: P-plads 
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 
Blokhus. Arr.: PGU Runners

10 - 15.30 Plogg ’n’ walk 
fra Blokhus til Løkken
Kom med på tur langs stranden fra Blok-
hus til Løkken. Find Race for Oceans bilen 
og løb eller gå, mens du samler havplast 
og tøm din pose i traileren. Bil og trailer 
bevæger sig ca. 3 km/t. Strækningen 
er i alt 15 km, og du bestemmer selv 
længden på din tur. Du er velkommen til 
at være med på hele ruten eller droppe 
ind og ud, som det passer dig. Mødested: 
Nedkørslen ved Blokhus strand. Medbring 
gerne genbrugsposer til indsamling. 
Gratis. Tilmelding på Facebook eventen: 
Plogg ´n` walk fra Blokhus til Løkken. 
Arr.: Race for Oceans and Sol og Strand 
Feriehusudlejning
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10 - 16 Slå en verdensrekor 
 i gækkebreve med Lakserytteren
Gækkebreve er en gammel dansk tra-
dition, som startede helt tilbage i 1770. 
Men hvilket gækkebrev er det største i 
verden?  Verdensrekorden er på hele 144 
imponerende kvm, men måske ikke ret 
meget længere. Stærkt allieret med den 
kreative YouTube-stjerne, Lakserytteren, 
er der sat et nyt mål: Verdensrekorden 
i største gækkebrev skal slås i Blokhus 
denne påske, og vi har brug for din hjælp. 
Tag din mor, bedstefar, skolelærer eller 
en helt fjerde under armen og klip jer til 
en verdensrekord på Blokhus Torv, når 
der afholdes gækkebrevs-workshop i 
teltet. Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus i samarbejde med 
Destination Nordvestkysten

11 - 12 SaunaGus med havblik  
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 
Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra 
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

13, 15 & 17 Anne Møller Trio hos 
Kalstrup
Den sprudlende trio, som blandt andet 
er kendt fra X-factor, vil dagen igennem 
skabe stemning i Kalstrup Livsstilshus 
Livstilhus. Gratis. Arr.: Kalstrup Livsstils-
hus Livstilhus, Torvet 3. 9492 Blokhus

   MANDAG
     DEN 11. APRIL

10 - 16 Kæmpe Hoppepuder I teltet
Prøv de megasjove hoppepuder inde i 
teltet på Blokhus Torv. Pris kr. 30,- per 
person for adgang hele dagen. Al leg 
på hoppepuden er på eget ansvar. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

13, 15 & 17 Godtfolk hos Kalstrup
Den musikalske duo med Lasse Hansen 
og Helge Nyborg Jensen har fundet sam-
men om deres fælles passion for smuk-
ke, stemningsfulde og tidløse sange fra 
nær og fjern. Godtfolk vil dagen igennem 
skabe stemning hos Kalstrup Livsstils-
hus. Gratis. Arr.: Kalstrup Livsstilshus, 
Torvet 3. 9492 Blokhus

13 - 16 Under overfladen, feriesjov  
med Nordsøen Ocenarium
Nordsøen Ocenarium står klar til at 
gøre dig klogere på havets dyr. Hjælp 
med at dissekere og undersøge havets 
skabninger eller hvad med at tage på 
strand-skattejagt sammen med de søde 
guider Der er også mulighed for at delta-
ge i quizzer, hvor man kan vinde billetter 
eller blive klogere på hvaler. Gratis. 
Ingen tilmelding. Mødested: Fiskernes 
Hus, Blokhus Strand, 9492 Blokhus. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med Nordsøen Ocenarium
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Slå en verdensrekord i gækkebrev  
med Lakserytteren
Lørdag den 9. og søndag den 10. april kl. 10-16
Stor gækkebrevs-workshop i teltet, hvor der skal  
klippes tusindvis af gækkebreve. 
Kom og hjælp med at slå verdensrekorden  
på 144 m2 - det er gratis!

Mit navn det står med streger • Men på større brev, end det     plejer  • For i Blokhus vi
Det sker alt sammen på Blokhus Torv

rekorden slår  •  Det største gækkebrev i mange år!

VERDENS   STØRSTE 
GÆKKEBREV

vel 
nok

Grand release
Skærtorsdag kl. 11.00 løftes  
sløret for Verdens forhåbentlig  
største gækkebrev

Det sker
• Fortælling om gækkebrevets historie ved 
 papirkunstner Bit Vejle
•  Den yndefulde Ballerina Bulldog danser på 
 selve gækkebrevet
•  Live musik ved Ida Trio kendt fra MGP-bandet Jaaiil
•  Hjælp kongen af papirland med at skrive Blokhus 
 - når dronen foreviger det store gækkebrev

Og meget meget mere…

Læs mere på
blokhus.dk og visitnordveskysten.dk

TAK TIL VORES SAMARBEJDSPARTNER: Museum for Papirkunst
TAK TIL VORES SPONSORER: Blokhus og Omegns Grundejerforening, Spar Hvetbo Fonden, Blokhus Feriecenter  
        og Sol og Strand.
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13 - 17 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas med de 
lokale glaskunstnere Eva og Susanne. 
Hvad med at lave en ugle, et hus eller en 
flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100 pr. figur 
du laver. Det færdigbrændte glas afhen-
tes næste dag efter kl. 13. Arr.: Blokhus 
Lys, Ilsigvej 19, 9492 Blokhus

 

  TIRSDAG
     DEN 12. APRIL

9.45 - 10.45 Morgensauna 
i vandkanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

10 - 11 Morgenløb i skoven
Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med 
løbeklubben PGU Runners. Gratis. Ingen 
tilmelding. For alle. Mødested: P-plads 
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 
Blokhus. Arr.: PGU Runners

10 - 14 Påskeferieaktiviteter hos 
Egnssamlingen
Hyggelige aktiviteter for børn i alle aldre. 
Her kan du bl.a. arbejde med håndarbej-
de, smede jern i den gamle smedje, be-
søge den gamle købmandsbutik og lege 
som, da dine bedsteforældre var børn. 
Gratis entré. Arr.: Egnssamlingen Saltum, 
Faarupvej 3, 9493 Saltum

10 - 19 Panna fodbold 
Udfordrer dine venner til en hurtig fod-
boldkamp i den opstillede Panna-bane, 
som er en lille ottekantet bane med to 
mål. Gratis. Blokhus Torv. Maks 15. min. 
pr. spil. Arr.: Erhvervsforeningen Destina-
tion Blokhus

11 - 12 SaunaGus med havblik 
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver et stort velvære, virker 
udrensende og tilfører fornyet energi. 
Hver Gus session består af tre forskellige 
gus oplevelser kombineret med et forfri-
skende dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- 
Fra 12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes 
på saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

11 - 13 Jagten på den gyldne ballon
Kan du finde den gyldne ballon? Blandt 
de tusindvis af balloner i ballonarenaen 
er der gemt en enkelt ballon med et 
gyldent klistermærke. Er du den første til 
at finde den gyldne ballon, vinder du en 
præmie. Der kan deltage op til 6 personer 
i hver dyst. Kr. 10, pr. deltagelse. Betaling 
via Mobilepay. Teltet Blokhus Torv. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

11 - 13 Møde de søde
påskekyllinger
Kom og hils på søde
påskekyllinger i Teltet
på Blokhus torv. 
Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus
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12 - 15.45 Lasergame i Nols
Lasergame er en super sjov aktivitet, 
som kan spilles af både børn og voksne. 
Det gør ikke ondt at blive ramt af det 
infrarøde lys. 20 pladser pr. tidsperiode. 
Hold fyldes løbende. Tidsperioden er Kl. 
12-12:45. Kl. 13-13:45. Kl. 14-14:45. Kl. 
15-15:45. Spilletid 45 min. Husk fornuftigt 
tøj. Pris kr. 100,-. Betaling via mobilepay 
ved ankomst. Tilmelding:info@funcenter.
dk eller på mob. 28 31 21 01, senest 
tirsdag kl. 10. (Der er ikke mulighed for 
at sende sms) Mødested: Nols Hytten, 
Nolsvej 1, 9493 Saltum. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus i samarbej-
de med Funcenter

12 - 16 Aktive dage hos Galleri 5
Kunstner Anette Mains Vestrup fremviser 
sine malerteknikker i galleriet. Gratis. Arr. 
Galleri 5, hos Frøkner & Fruer, Spring-
vandstorvet 5. 9492 Blokhus

13, 15 & 17 Godtfolk hos Kalstrup
Den musikalske duo med Lasse Hansen 
og Helge Nyborg Jensen har fundet sam-
men om deres fælles passion for smuk-
ke, stemningsfulde og tidløse sange fra 
nær og fjern. Godtfolk vil dagen igennem 
skabe stemning hos Kalstrup Livsstils-
hus. Gratis. Arr.: Kalstrup Livsstilshus, 
Torvet 3. 9492 Blokhus

13 - 17 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas med de 
lokale glaskunstnere Eva og Susanne. 
Hvad med at lave en ugle, et hus eller en 
flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100 pr. figur 

du laver. Det færdigbrændte glas afhen-
tes næste dag efter kl. 13. Arr.: Blokhus 
Lys, Ilsigvej 19, 9492 Blokhus

14 - 16 Mød påskelammet
Mæhh siger det lille lam. Kig forbi torvet 
og se de nuttede påskelam. Gratis. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

14 - 14.45 Tik-Tok street dance
workshop
Lær seje Tik-Tok danse af den entusiasti-
ske instruktør fra House of Dance. Gratis. 
Ingen tilmelding. Sted: Teltet på Blokhus 
Torv. Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus

15 - 16 SnapChat opgaveløb
Fedt opgaveløb i Blokhus hvor opgaverne 
løses ved brug af SnapChat. Fælles start 
og intro kl. 15 fra teltet. Opgaverne kan 
løses i eget tempo. NB: Medbring en ka-
meratelefon, hvor SnapChat er installeret 
og klar til brug. Gratis. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus

16 Kom og prøv Kizomba
Kizomba er en eksplosiv og glædespre-
dende dans, som stammer fra Angola. 
Denne eftermiddag vil Tina og Luc intro-
ducere publikum til Kizomba. Til dem der 
har mod, vil der også være mulighed for 
selv at prøve den elegante og rytmiske 
dans, der vinder stort indpas i Danmark. 
Gratis. Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus



  ONSDAG
     DEN 13. APRIL

10 - 12 Historisk Byvandring i Blokhus
Spændende rundtur i den centrale del af 
Blokhus, hvor der ud fra autentisk billed-
materiale fortælles om byens udvikling. 
Mødested: Busholdepladsen på Mølle-
plads, 9492 Blokhus. Kr. 50,-. Tilmelding 
og betaling pr. MobilePay 26 3 41. Arr.: 
Egnssamlingen Saltum

10 - 12 Naturvandring i
påskelandskabet
Fodslaw Jammerbugt inviterer med på en 
skøn påskevandring. Oplev klitlandskabet 
og den smukke forårsskov. Gratis. Ikke 
egnet for gangbesværede. Varighed ca. 2 
timer. Medbring vand. Mødested: Spring-
vandstorvet, 9492 Blokhus Arr.: Fodslaw 
Jammerbugten i samarbejde med Er-
hvervsforeningen Destination Blokhus

11 - 15 Pynt påskekager  
v. Sara Græsborg
Kom og pynt lækre påskekager, sammen 
med Sara Græsborg kendt fra ”Den Store 
Bagedyst”. Sara deler ud af gode bagetips 
og pynter kager sammen med børnene. 
Kr. 25,- pr. kage. Desuden kan der købes 
udstyr til at bage egne kager i Saras 
hyggelige bagebod. Sted: Teltet, Blokhus 
Torv. Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus

12 - 15.45 Lasergame i Nols
Lasergame er en super sjov aktivitet, 
som kan spilles af både børn og voksne. 
Det gør ikke ondt at blive ramt af det 
infrarøde lys. 20 pladser pr. tidsperiode. 
Hold fyldes løbende. Tidsperioden er Kl. 
12-12:45. Kl. 13-13:45. Kl. 14-14:45. Kl. 
15-15:45. Spilletid 45 min. Husk fornuftigt 
tøj. Pris kr. 100,-. Betaling via mobilepay 
ved ankomst. Tilmelding: info@funcenter.
dk eller på tlf. 28 31 21 01, senest tirsdag 
kl. 10. (Der er ikke mulighed for at sende 
sms) Mødested: Nols Hytten, Nolsvej 1, 
9493 Saltum. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus i samarbejde med 
Funcenter.dk

13, 15 & 17 Michael K hos Kalstrup
Den moderne troubadour Mikael K, vil 
dagen igennem underholde med hans 
guitar på scenen på 1. sal. Gratis. Arr.: 
Kalstrup Livsstilshus, Torvet 3. 9492 
Blokhus

13 - 15 Badehotellernes  
historie-Billedshow
Tag med det lokale museum til gratis 
billedshow med fotografier fra de to store 
badehoteller, som prægede Blokhus fra 
1860’erne til 1960’erne. Gratis. Ingen 
tilmelding. Sted: Blokhus Redningssta-
tion, Strandvejen, 9492 Blokhus. Arr.: 
Egnssamlingen Saltum

13 - 17 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas med de 
lokale glaskunstnere Eva og Susanne. 
Hvad med at lave en ugle, et hus eller en 

10
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flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100 pr. figur 
du laver. Det færdigbrændte glas afhen-
tes næste dag efter kl. 13. Arr.: Blokhus 
Lys, Ilsigvej 19, 9492 Blokhus

18.30 - 20.15 MTB Adventure
Turen er for alle. Ved start opdeles 
gruppen i niveauer. Medbring selv MTB 
og vand. Gratis kaffe og kage efter turen. 
Hjelm er obligatorisk. Mødested: Nols 
hytten, Nolsvej, 9493 Saltum. Arr.: Saltum 
Trim

18.30 - 19.30 Yoga på Museet
Oplev blid og sanselig yoga for begyndere 
på Museum for Papirkunst efter lukketid. 
Lad roen falde på i de smukke og sanse-
lige omgivelser. Medbring yogamåtte og 
tæppe. Kr. 75 pp. Booking: museumforpa-
pirkunst.dk. Betaling ved fremmøde. Arr.: 
Museum for papirkunst, Ilsigvej 2, 9492 
Blokhus

20 - 21.45 Lanterne vandring  
for Ukraine
Denne aften inviterer KFUM-Spejderne 
i Saltum på Lanternevandring, hvor al 
overskud går til ”Hjælp Ukraine”. Lav din 
egen lanterne i teltet på Blokhus Torv og 
tag derefter med på lanternevandring i 
den omkringliggende natur. Når mør-
ket falder på, vil Sognepræst Kristian 
Gram Schjoldager fortæller historie i 
lanternernes skær mens der nydes varm 
kakao. Kr. 45,- pp. Betaling ved ankomst 
via MobilePay. 45 pladser. Tilmelding 
på: blokhus.nemtilmeld.dk/13/ Arr.: 
KFUM-Spejderne i Saltum, Søfolket

  SKÆRTORSDAG 
     DEN 14. APRIL     

10 - 11 Morgenløb i skoven - løbeskole
Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med 
løbeklubben PGU Runners. Gratis. Ingen 
tilmelding. For alle. Mødested: P-plads 
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 
Blokhus. Arr.: PGU Runners

10 - 12 De bortløbne påskelam
Hyggeligt og sjovt børneløb for de mind-
ste, hvor man skal hjælpe med at finde de 
bortløbne påskelam. Anbefalet alder ca 
2-5 år. Ingen tilmelding. Gratis at deltage. 
Sted: Blokhus Torv. Start ved første post 
udenfor Spar Blokhus. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus 

10 - 17 Rundvisning hos  
Jan Jørgensen Smykker
Besøg Danmarks største guldsmedeværk-
sted, Jan Jørgensen Smykker og få en 
gratis rundvisning. Ligeledes er der mu-
lighed for at udforske en tidslinje af over 
Jan Jørgensens mange designs gennem 
årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker, 
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus

10.30 - 16 KREA-DAG i teltet
Slip fantasien løs – rig mulighed for at 
udforske sine kreative evner i teltet på 
Blokhus Torv. Mal på påskeæg eller sten 
eller hvad med at lave et flot sandbillede? 
Mindre brugerbetaling. Arr. Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus



12

11 Grand Release af Verdens Største 
Gækkebrev
De mange gækkebreve fra weekendens 
gækkebrevs-workshop, bliver samlet til 
ét kæmpe værk, som naturligvis kræver 
en festlig indvielse. Program: Åbningsta-
ler ved borgmester Mogens Gade, Jam-
merbugt Kommune og direktør for Desti-
nation Nordvestkysten Peter Krusborg. 
Afsløring af det store gækkebrev ved 
kunster og stifter af Museum For Papir-
kunst, Bit Vejle. Indvielse af gækkebrevet 
af Ballerina Bulldog fra House of Dance, 
musik ved Ida Holmsgaard, kendt fra 
MGP-bandet JAAIIL. Dronefoto - kom og 
hjælp Kongen af Papirland med at skrive 
Blokhus med papir, når dronen foreviger 
det store gækkebrev fra oven. Gratis. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus 
og Destination Nordvestkysten

11 - 14.30 Mød søde alpacaer  
hos Karina Degn
Lise fra Alpacas of Fredly kigger forbi Ka-
rina Degn, ledsaget af hendes søde alpa-
caer. Lær om alpacaen, hvor den kommer 
fra, hvordan den lever, og hvordan man 
skal håndtere den. Kl. 12 og 13 er fælles 
gåtur med de søde alpacaer. Gratis. Arr.: 
Karina Degn, Aalborgvej 16, 9492 Blokhus

11 - 17 Superjumper
Prøv den seje superjumper som er 
en kombinationen af elastikspring og 
trampolin som står på hjørnet ved D-sign. 
kr. 60, pr. tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop 
og Rul

12 - 16 Aktive dage hos Galleri 5
Kunstner Conny Langelund fremviser 
sine malerteknikker i galleriet. Gratis. Arr. 
Galleri 5, hos Frøkner & Fruer, Spring-
vandstorvet 5. 9492 Blokhus

12 - 16.30 Escape game i den gamle 
redningsstation
Spillet består af en række gåder og opga-
ver der skal løses i en mobil escape boks. 
Gåderne er designet til voksne, men børn 
kan sagtens være med. Der er 3 Bokse med 
op til 6 pers. pr. tidsperiode. Hver gruppe 
har sin egen boks. Tidsperioden, der kan 
bookes, er kl. 12-13:00. Kl. 13:30-14:30. Kl. 
15-16:00. Pris kr. 100,- pr. person. Betaling 
via mobilepay ved ankomst. Tilmelding 
påkrævet på: info@funcenter.dk eller på 
tlf. 28 31 21 01. (Der er ikke mulighed for 
at sende sms) Mødested: Redningsstati-
onen, Strandvejen 5b, 9492 Blokhus. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med Funcenter.dk

13 Blokhus Mesterskab i  
Flødebollespisning
Hvem kan spise flest flødeboller? Der er 
6 deltagerpladser, både børn og voksne 
kan stille op. Der afholdes kvalifikations-
runde, hvor alle kan være med. Indskriv-
ning kl. 12.30. Gratis. Sted: Blokhus Torv. 
Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus
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13, 15 & 17 Michael K hos Kalstrup
Den moderne troubadour Mikael K, vil da-
gen igennem underholde med sin guitar 
på scenen på 1. sal. Gratis. Arr.: Kalstrup 
Livsstilshus, Torvet 3. 9492 Blokhus

13 - 16 Prøv en ægte Speedway  
crosser
Kom og prøv en omgang på en PW50’er 
på den lille speedwaybane på Blokhus 
Torv. Du kan også møde nogle af landet 
bedste speedwaykører fra Nordjysk Elite 
Speedway og se grej. Fra 3 år. Gratis. Arr.: 
Brovst Speedwayklub i samarbejde med 
Nordjysk Elite Speedway

13 - 17 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas med de 
lokale glaskunstnere Eva og Susanne. 
Hvad med at lave en ugle, et hus eller en 
flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100 pr. figur 
du laver. Det færdigbrændte glas afhen-
tes næste dag efter kl. 13. Arr.: Blokhus 
Lys, Ilsigvej 19, 9492 Blokhus

16 Minikoncert med Ida Holmsgaard 
Trio
Ida som er kendt for børne MGP bandet 
Jaaiill, vil sammen Lucas Larsen på gui-
tar og Johannes Bundgaard på trommer 
give minikoncert på Blokhus Torv. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

21 - 22.30 Ravjagt med UV-lygter
Kom med Badass Biology på skattejagt 
på stranden. Vi går med UV-lygter, som 
får ravet til at lyse op blandt de mørke 
sten. Pris kr. 80,- pr deltager inklusiv 
1 ravlygte pr. person. For de lidt større 

børn og voksne. Begrænset antal pladser. 
Tilmelding  på MobilePay: 40 54 10 97. 
Betaling kontant eller pr. MobilePay.  
Mødested: Ved Fiskernes Hus, Blokhus 
Strand, 9492 Blokhus. Husk fornuftigt 
tøj og sko. Arr.: Erhvervs- foreningen 
Destination Blokhus i samarbejde med 
Badass Biology

  LANGFREDAG 
     DEN 15. APRIL
 
10 - 17 Rundvisning  
hos Jan Jørgensen Smykker
Besøg Danmarks største guldsmede-
værksted, Jan Jørgensen Smykker og få 
en gratis rundvisning. Ligeledes er der 
mulighed for at udforske en tidslinje over 
Jan Jørgensens mange designs gennem 
årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker, 
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus

11 - 12 På vandring i Blokhus’ historie
Den sprudlende formidler, Birgit Chri-
stensen, er garant for en underholdende 
og informativ byvandring i Blokhus. Mø-
dested: Springvandstorvet, 9492 Blokhus. 
Voksne kr. 30,- Børn u. 12 gratis. Tilmel-
ding på mob. 20 60 36 41 senest torsdag. 
Arr.: Birgit Christensen og Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus

11 - 14 Smagen af Rom
Allan fra firmaet 1423 vil stå med 
smagsprøver og sælge rom, i vindfanget 
hos Kalstrup Livsstilshus. Arr.: Kalstrup 
Livsstilshus, Torvet 3, 9492 Blokhus
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11 - 14 Økologiske skumfiduser  
hos Kalstrup
Pernille fra The Marlows vil friste med 
smagsprøver, som hun vil stå med ved 
delikatesserne på 1. Sal. Arr.: Kalstrup 
Livsstilshus, Torvet 3, 9492 Blokhus

11 - 15 Blokhus Påskemarked
Traditionen tro afholdes der Påskemar-
ked på Blokhus Torv med friske lokale 
råvarer. Der er noget for enhver smag. 
Kom og gør en god handel. Gratis. Arr.: 
Blokhus- Hune Borgerforening

11 - 17 Superjumper
Prøv den seje superjumper som er 
en kombinationen af elastikspring og 
trampolin som står på hjørnet ved D-sign. 
kr. 60, pr. tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop 
og Rul

12 - 16 Aktive dage hos Galleri 5
Kunstner Lone Kristensen fremviser sine 
malerteknikker i galleriet. Gratis. Arr. 
Galleri 5, hos Frøkner & Fruer, Spring-
vandstorvet 5. 9492 Blokhus

12 - 16.30 Escape game i den gamle 
redningsstation
Spillet består af en række gåder og opga-
ver der skal løses i en mobil escape boks. 
Gåderne er designet til voksne, men børn 
kan sagtens være med. Der er 3 Bokse 
med op til 6 personer pr. tidsperiode, hver 
gruppe har sin egen boks. Tidsperioden 
der kan bookes er kl. 12-13:00. Kl. 13:30-
14:30. Kl. 15-16:00. Pris kr. 100,- pr. per-
son. Betaling via mobilepay ved ankomst. 

Tilmelding påkrævet på: info@funcenter.
dk eller på tlf. 28 31 21 01.  
(Der er ikke mulighed for at sende sms) 
Mødested: Rednings stationen, Strandve-
jen 5b, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus i samarbej-
de med Funcenter.dk

13 - 15 Det myldrer frem med liv! 
- Skovtur med Badass Biology
Nu kommer foråret! Endelig bliver jorden 
varmet af solens stråler, og det myldrer 
frem med liv i skovbunden. Tag med de 
sprudlende biologer fra Badass Biology 
på skovtur, og oplev skovens forunderlige 
univers. Hvad mon der gemmer sig under 
træstammer og sten eller den mørke 
skovbund? Til at undersøge insekter og 
dyr har Badass insektglas med, så man 
kan se naturen på en hel ny måde. For 
alle børn og deres voksne. Kr. 50,- pr 
person. Tilmelding pr sms til 40 54 10 97. 
Begrænset antal pladser. Først til mølle. 
Betaling kontant eller pr. MobilePay. 
Gateway Blokhus ved legepladsen, Aal-
borgvej, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus i samarbej-
de med Badass Biology

13, 15 & 17 Riis, Møller og Chemnitz 
hos Kalstrup
Glæd jer til en eftermiddag med udø-
delige crooner klassikere hos Kalstrup 
Livsstilshus. Gratis. Arr.: Kalstrup Livs-
stilshus, Torvet 3. 9492 Blokhus
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BLOKHUS-ÆGGET

2022

Årets Blokhus-æg symboliserer en ny 
begyndelse. Fuglene er vendt tilbage 
til området og varsler lysere tider 
med deres sang og redebygning.

Kigger man nærmere kan man se at 
fuglen holder øje med sine dyrebare 
æg. Der er tre af slagsen. Det ene er 
allerede begyndt at klække. 

Ser man godt efter, opdager man at 
der også ligger et brev i reden  
- et gækkebrev. 

Danmark er nemlig det eneste land 
i verden, som har tradition for at 
klippe gækkebreve og netop i 2022 
har Blokhus sat sig for at lave verdens 
største gækkebrev. 

Kronen på toppen af ægget er en 
hyldest til HM Dronning  
Margrethe som i 2022 fejrer 50 års 
Regeringsjubilæum - og til Kron-
prinsesse Mary som fylder 50 år.

LÆS MERE OM ÆGGET OG ÅRETS MOTIV PÅ: MUSEUMFORPAPIRKUNST.DK

SE DET SMUKKE ÅRS-ÆG VED RUNDKØRSLEN I HUNE, UDSKÅRET  
EFTER MOTIV AF KUNSTNER BIT VEJLE

SOM EN NY TRADITION, OPSTILLES DER HVERT ÅR ET NYT KÆMPE  
BLOKHUS-ÆG TIL UDSMYKNING AF OMRÅDET I PÅSKETIDEN
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20 Popquiz på Lanternen
Sjov popquiz med Johnny Hurup, hvor der 
er fede præmier på højkant. Gratis. Ingen 
tilmelding. Arr.: Lanternen, Aalborgvej 4, 
9492 Blokhus

20 McKinleys - Spillestedet Blokhus
Det legendariske Aalborg-band McKin-
leys, der blev dannet i 1966, rejser sig 
fra asken for endnu en gang at give den 
fuld gas på scenen. Drøm dig tilbage til 
dengang i 70’erne, hvor ”rigtig” musik 
blev skabt. Husk danseskoene. Kr. 250,- 
+ gebyr. Der er mulighed for tilkøb af 
mad. Booking: www.spillestedetblokhus.
dk Sted: Nordstjernen, Høkervej 1, 9492 
Blokhus. Arr.: Spillestedet Blokhus.

21 - 22.30 Ravjagt med UV-lygter
Kom med Badass Biology på skattejagt 
på stranden. Vi går med UV-lygter, som 
får ravet til at lyse op blandt de mørke 
sten. Pris kr. 80,- pr deltager inklusiv 
1 ravlygte pr. person. For de lidt større 
børn og voksne. Begrænset antal pladser. 
Tilmelding  på MobilePay: 40 54 10 97. 
Betaling kontant eller pr. MobilePay.  
Mødested: Ved Fiskernes Hus, Blokhus 
Strand, 9492 Blokhus. Husk fornuftigt 
tøj og sko. Arr.: Erhvervs- foreningen 
Destination Blokhus i samarbejde med 
Badass Biology 

  LØRDAG
     DEN 16. APRIL

9.45 - 10.45 Morgensauna 
i vandkanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

10, 13 og 15 Cirkus Trapez 
– familiecirkus i verdensklasse
Cirkus Trapez byder indenfor i manegen. 
Oplev blandt andet et skørt hundeshow, 
dygtige jonglører, fascinerende trylletriks, 
ægte akrobater, og meget meget mere. 
Det er den kendte cirkus familie Enoch, 
der står bag forestillingen. Der er garanti 
for en underholdende og spektakulær 
forestilling. Sted. Teltet på Blokhus Torv. 
Pris kr. 90,- pp. Booking: Billetten.dk. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med cirkus Trapez

10 - 17 Rundvisning 
hos Jan Jørgensen Smykker
Besøg Danmarks største guldsmede-
værksted, Jan Jørgensen Smykker og få 
en gratis rundvisning. Ligeledes er der 
mulighed for at udforske en tidslinje over 
Jan Jørgensens mange designs igennem 
årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker, 
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus
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11 Salut for dronningen
I anledningen af HMS Dronning Mag-
rethes fødselsdag, vil Blokhus Kanonlaug 
affyre Blokhus Kanonen på Torvet. Kom 
og hør en ordentlig og festlig salut for 
majestæten. Arr.: Blokhus Kanonlaug

11 - 12 SaunaGus med havblik 
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 
Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra 
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

11 - 17 Superjumper
Prøv den seje superjumper som er 
en kombinationen af elastikspring og 
trampolin som står på hjørnet ved D-sign. 
kr. 60, pr. tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop 
og Rul

12 - 16 Påskejazz på Futten
Påske-jazz med Futtens velkendte, mun-
tre og dygtige husorkester “Advokatens 
New Orleans Jazz Band”. Arrangementet 
foregår udendørs, så husk at klæde jer 
på ift. vind og vejr. Gratis, først til mølle.  
Arr.: Restaurant Futten, Høkervej 2, 9492 
Blokhus

12 - 16 Aktive dage hos Galleri 5
Kunstner Jan Bjørn fremviser sine maler-
teknikker i galleriet. Gratis. Arr. Galleri 5, 
hos Frøkner & Fruer, Springvandstorvet 
5. 9492 Blokhus

13 - Fairtrade Chokoladesmagning
Helle fra Sv Michelsen Chokolade vil for-
kæle gæsterne hos Kalstrup Livsstilshus 
med smagsprøver af deres dejlige fair 
Trade produkter. Helle vil være at finde på 
1. Sal. Arr.: Kalstrup Livsstilshus, Torvet 
3, 9492 Blokhus

13, 15 & 17 Riis, Møller og Chemnitz 
hos Kalstrup
Glæd jer til en eftermiddag med udø-
delige crooner-klassikere hos Kalstrup 
Livsstilshus. Gratis. Arr.: Kalstrup Livs-
stilshus, Torvet 3. 9492 Blokhus

14 - 17 Segway kørsel på Torvet
På Blokhus Torv opstilles der en begyn-
derbane, hvor der er mulighed for at 
prøve kræfter med de sjove segways. 
Kr. 50,- for 10 min. Min. højde 130 cm. 
Arr.: Seqway Nord i samarbejde med 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

15 Anderæs – indskrivning fra kl. 14
Køb en eller flere ænder og deltag i 
anderæset i Blokhus Bæk. De hurtigste 
ænder vinder præmier. Kr. 30 pr. and inkl. 
én is. Arr.: Blokhus Strand Baadlaug v/ 
”Fiskernes Hus”, nedkørslen ved Blokhus 
Strand.

21 Fuldmånebadning
Stemningsfuld aften hvor der bades i det 
smukke magiske lys fra månen. Bagefter 
er der mulighed for at hygge på stranden 
sammen med den lokale badeklub Søstjer-
nerne. Medbring evt. supper eller noget 
andet varmt. Gratis. Arr.: Søstjernerne
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  PÅSKESØNDAG 
     DEN 17. APRIL
 
10 - 17 Rundvisning 
hos Jan Jørgensen Smykker
Besøg Danmarks største guldsmede-
værksted, Jan Jørgensen Smykker og få 
en gratis rundvisning. Ligeledes er der 
mulighed for at udforske en tidslinje over 
Jan Jørgensens mange designs gennem 
årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker, 
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus

11, 13 og 15 Cirkus Trapez 
- familiecirkus i verdensklasse
Cirkus Trapez byder indenfor i manegen. 
Oplev blandt andet et skørt hundeshow, 
dygtige jonglører, fascinerende trylletriks, 
ægte akrobater, og meget meget mere. 
Det er den kendte cirkus familie Enoch, 
der står bag forestillingen, så der er 
garanti for en underholdende og spekta-
kulær forestilling. Sted. Teltet på Blokhus 
Torv. Pris kr. 90,- pp. Booking: Billetten.
dk. Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus i samarbejde med cirkus Trapez

11 - 17 Superjumper
Prøv den seje superjumper som er 
en kombinationen af elastikspring og 
trampolin som står på hjørnet ved D-sign. 
kr. 60, pr. tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop 
og Rul

12 - 16 Aktive dage hos Galleri 5
Kunstner Poul Spanggaard fremviser 
sine malerteknikker i galleriet. Gratis. Arr. 
Galleri 5, hos Frøkner & Fruer, Spring-
vandstorvet 5. 9492 Blokhus

13, 15 & 17 Gudnason & Vardinghus 
hos Kalstrup
Glæd jer til en skøn eftermiddag med 
Jazz på første sal i Kalstrup Livsstilshus. 
Gratis. Arr.: Kalstrup Livsstilshus, Torvet 
3. 9492 Blokhus

 

  2. PÅSKEDAG
     DEN 18. APRIL

9.45 Forest to the Bay - trail løb
Forest to the Bay i Blokhus Gateway – 
børnemarathon (420 m), minimarathon  
(5 km), kvartmarathon (10 km) og halv-
marathon (21 km). Tilmelding og priser 
på: forest2thebay.dk. Arr.: PGU Runners

9.45 - 10.45 Morgensauna 
i vandkanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk
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10 - 10.50 Cirkus Trapez 
- familiecirkus i verdensklasse
Cirkus Trapez byder indenfor i manegen. 
Oplev blandt andet et skørt hundeshow, 
dygtige jonglører, fascinerende trylle-
tricks, ægte akrobater, og meget meget 
mere. Det er den kendt cirkus familie 
Enoch, der står bag forestillingen, så 
der er garanti for en underholdende og 
spektakulær forestilling. Sted. Teltet på 
Blokhus Torv. Pris kr. 90,- pp. Booking: 
Billetten.dk. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus i samarbejde med 
cirkus Trapez

10 - 17 Rundvisning 
hos Jan Jørgensen Smykker
Besøg Danmarks største guldsmede-
værksted, Jan Jørgensen Smykker og få 
en gratis rundvisning. Ligeledes er der 
mulighed for at udforske en tidslinje over 
Jan Jørgensens mange designs gennem 
årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker, 
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus
 
1 - 12 SaunaGus med havblik 
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 
Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra  
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

15 & 17 Gudnason & Vardinghus 
os Kalstrup
Glæd jer til en skøn eftermiddag med 
Jazz på første sal i Kalstrup Livsstilshus. 
Gratis. Arr.: Kalstrup Livsstilshus, Torvet 
3. 9492 Blokhus

16., 17. og 18.
APRIL

Billetten.dk

Blokhus
PÅ TORVET



ELSKER DU OGSÅ BL   KHUS

Støttemedlemskab:
For dig der elsker at være eller bo her i Blokhus 
350,- pr. år eller 29,- pr. md

Kulturstøtte:
For dig der nyder at besøge og benytte de mange aktiviteter og events i Blokhus
100,- engangsbeløb

- og er du vild med de mange oplevelser  
området tilbyder hele året?

Så har vi brug for din støtte

Tegn et MobilePay abonnement og vær med til at sikre  
udviklingen af vores allesammens destination

Send en sms til Blokhus til 1416
Så modtager du et direkte link til tilmelding


