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BLOKHUS PÅSKEFESTIVAL
OPGAVELØB FOR HELE FAMILIEN
Hele døgnet: Den Store Påskeægsjagt

100 små nummererede pastel-æg er gemt i Blokhus, Hune,
Gateway-pladsen og nær nedkørslen til Blokhus Strand. Alle
æg er tilgængelige hele døgnet og placeret på offentlig tilgængelige områder. Æggene kan ombyttes til en chokoladegevinst
hos Spar, Blokhus indenfor åbningstid. Maks 2 æg pr. barn u/15
i løbet af ferien. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus

PÅ OPDAGELSE I BLOKHUS HISTORIE
Hele døgnet: Blokhus Quizzen – online
Destination Blokhus er fyldt med smukke
steder, men har du øje for detaljer? Test dig
selv på 15 online spørgsmål. Gæt med, og
vind et Jammerbugt Gavekort på kr. 300,-.
Skriv din e-mail til sidst for at deltage i
konkurrencen. Der trækkes lod blandt alle
deltagere d. 6. april. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus

Alle dage: 10 - 16
Gå på opdagelse i Hune Kirke (hverdage)

Se blandt andet den ca. 1000 år gamle runesten der står i våbenhuset, de smukke træfigurer fra 1400-tallet af Jomfru Maria samt
et korbue krucifiks, som blev fundet på loftet og de 2 imponerende kirkeskibe. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492 Blokhus

Alle dage: 20 - 24
Kyllingejagten
– Refleksløb
for hele familien

30. marts: 11 - 12 På vandring i Blokhus’ historie

30. marts & 2. april: 11 - 13
SnapChat opgaveløb

31. marts: 10 - 12 og 13 - 15
Historisk Byvandring i Blokhus

De frække små påskekyllinger er er gået på
opdagelse i Blokhus og
har gemt sig for hønemor. Hjælp hønemor med af finde frem
til hvor kyllingerne har gemt sig, ved at følge de reflekterende kyllinger på en ca. 2 km lang rute. På vejen skal I løse
4 opgaver, som vil hjælpe jer med at åbne det hemmelige
gemmested. De reflekterende kyllinger sidder både højt og
lavt og nogle gange skal man lede lidt for at finde dem. Jagten starter foran Fiskernes Hus ved nedkørslen til stranden.
Når I finder frem til kyllingernes gemmested, kan hvert barn
i gruppen u/15 tage en gratis lille chokoladekylling som
tak for hjælpen. OBS: Det er kun muligt at deltage i løbet én
gang i løbet af påskeferien. Husk at spritte ”gemmestedet”
af både før og efter åbning. Man kan godt gå på kyllingejagt
før klokken 20, men der lyser reflekserne ikke op. Medbring
en god lommelygte og håndsprit Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus

Fedt opgaveløb i Blokhus hvor opgaverne
løses ved brug af SnapChat. Senest start klokken 12. Opgaverne kan løses i eget tempo. Seneste indlevering af rigtige svar klokken 13. NB: Medbring en kameratelefon, hvor SnapChat er installeret og klar til brug. Husk at
holde afstand. Gratis. Mødested: Scenen Blokhus Torv, 9492
Blokhus Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus

Den sprudlende turguide, Birgit Christensen, er garant for en underholdende og informativ byvandring i Blokhus for hele familien.
Mødested: Springvandstorvet, 9492 Blokhus. Kr. 40,- pp. Først til
mølle. 15 pladser. Tilmelding og betaling via MobilePay tlf. 20 60
36 41. Arr.: Birgit Christensen og Erhvervsforeningen Destination
Blokhus

Historisk rundtur i den centrale del af Blokhus, hvor der ud fra
autentisk billedmateriale fortælles om byens spændende udvikling de seneste 150 år. Mødested: Hjørnet af Aalborgvej/Møllevej
(v/ Busholdepladsen), 9492 Blokhus. Kr. 50,-. Tilmelding og betaling pr. MobilePay 26 3 41. Maks. 24 deltagere, først til mølle.
Arr.: Egnssamlingen Saltum Støtteforening
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27. MARTS – 5. APRIL 2021
CORONATEST:
30. marts & 1. april: Coronatest

Hold sikker ferie i Destination Blokhus og lad dig teste på det lokale testcenter i Pandrup. Hver tirsdag tester Falck i tidsrummet
kl. 7.00 - 15.30. Der anvendes den korte vatpind i næsen. Svartid 15 min. Hver torsdag tester Region Nordjylland i tidsrummet
9.00 - 17.00. Her anvendes PCR-test med podning i halsen. Svartid max 24 timer, tidsbestilling via www.coronaprover.dk.
Sted: Brandsagervej 30, 9490 Pandrup

KREATIVE SYSLER:
Alle dage: 10 - 14 Gækkebrevskonkurrence
hos Museum for Papirkunst

Aflever dit gækkebrev i museumsbutikken og deltag i konkurrencen om en hyggepakke til museet når det genåbner: 2x
entré, 2x flødeboller og 2 x æblemost. værdi kr. 244,-. Noter
mail og alder på den, der har klippet brevet. Deltagelse i
konkurrencen giver museet lov til at bruge billedmateriale af
gækkebrevene til SoMe, udstillinger mv. Vinderen trækkes og
kontaktes via mail den 7. april samt offentliggøres på museets
Facebook. Børn kan hente gratis gækkebrevskabelon. 100
stk. i alt, først til mølle. Museets udstillinger er lukket grundet
Corona, men i museumsbutikken kan der handles smukke
papirklip, klippeskabeloner, puslespil og meget andet. Gratis
adgang til butikken. Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus

Alle dage: 10 - 17
Påske i Blokhus Saltcenter

I påsken er der aktiviteter for alle i Blokhus Salts gårdhave.
Bland dit egen urtesalt for kr. 40,- pr. saltbøtte eller prøv et
fodbad tilsat Blokhus-badesalt og frisklavet kaffe til ganen
for kr. 25,- pr. person. Obs: alle aktiviteter er udendørs. Gratis
adgang til butikken. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490
Pandrup

28 marts & 1. april:
10 - 14 Krea-biksen

Kig forbi Torvet, hvor de søde frivillige sælger krea-materialer. Du kan
købe alt fra mal-selv æg, pensler,
lim, maling, sandbilleder mm.
Medbring gerne egen pose. Betaling via MobilePay 78 8 35 Arr.:
Erhvervsforeningen Destination
Blokhus

Alle dage: 10 - 20
Sten bytte projektet – Mal og byt

Find flotte sten på stranden (de hvide er bedst) og dekorer
dem med et smukt motiv eller citat. Når de er færdige, er
det en god idé at give dem en omgang lak, så malingen ikke
smitter af i regnen. I Sten-kisten på Torvet i Blokhus kan I
bytte jeres flotteste sten til en anden og vær med til at skabe
lidt glæde og god karma. Upload gerne billeder af jeres sten
til instagram #hunesten. NB: Sten-tuscher kan købes hos
Juvelen og lak hos XL-Byg i Hune. Gratis. Sted: Stenkisten på
scenen, Blokhus Torv, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus i samarbejde med Hune-sten
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PURE NATURE

Hele døgnet: Blokhus Hvalen

Se det store hvalskellet i glascontaineren på Blokhus Torv. I
tidsrummet 13 - 15 er hvalen bemandet og det er muligt at stille
spørgsmål og komme helt ind i hvalens mave. Arr.: Jammerbugt
Kommune og VisitJammerbugten

Hele døgnet:
Race for Oceans Blokhus

Race for Oceans inviterer
alle havelskende mennesker til virtuel strandrensning i hele påskeferien.
Konceptet er enkelt – gå
ned på Blokhus Strand og
lav en strandrensning ved
at opsamle alle de ting der
ikke naturlig hører til på
stranden. Tag et billede af
din hånd med et udsnit af
din havplast-fangst - tag
@blokhusdk og @raceforoceans. Så hjælper du
med at inspirere og motivere andre til at give mere kærlighed til
havet. NB: Bemærk: Hvis du har privat profil, så Får Race for Oceans ikke notifikationer hvis de tagges. Send i stedet billede som
PM. Arr.: Race for Oceans i samarbejde med Erhvervsforeningen
Destination Blokhus

Alle dage: 10 - 18
Plogging Blokhus hos NY FORM

Hjælp med at løbe naturen ren. Plogging er en kombination af
jogging og opsamling af skrald og affald. Spænd løbeskoene og
hent en Havmiljø-pose til affald hos NY FORM. Når I er færdige,
kan I tage et billede af det i har fundet og uploade det på FB: NY
FORM Blokhus #PloggingBlokhus. Der kan lånes en affaldstang i
butikken. Der trækkes lod om et gavekort på kr. 500,- til NY FORM
Blokhus blandt de taggede billeder. Vinderne trækkes mandag
den 5. april. Vinderen får direkte besked. Arr.: NY FORM Blokhus,
Torvet 10, 9492 Blokhus

BLOKHUS PÅSKEFESTIVAL
AKTIVT FAMILIESJOV
Hele døgnet: Pizzabager i egen have

OUTDOOR
BLOKHUS

29. & 31. marts kl.: 12, 13, 14 & 15
Lasergame i skoven

Hele døgnet:
påskevandring med udsigt

Skal der hygges hjemme, så lej en ægte pizzaovn og lav jeres egne pizzaer. Pizzaovn bookes på aalborgoutdoor.dk og leveres direkte i haven. Kr. 250 + piller og transport
Arr.: Aalborg Outdoor

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. Spilletid 45 min. Husk
fornuftigt tøj og fodtøj samt noget at drikke.
Tilmelding på tlf. 28 31 12 01 eller info@funcenter.dk. Pris: kr. 100,- pr. person betales på
dagen kontant eller med Mobilpay. Der er ingen fysisk kontakt når der spilles og alt udstyr
sprittes af efter hvert spil. Mødested: Nols Hytten, Nolsvej 1, 9493 Saltum. Arr.: Funcenter.
dk i samarbejde med Erhvervsforeningen Destination Blokhus

1. april 14 - 17 Segway kørsel på Torvet

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

2. april & 3. april 21 - 22.30 På jagt efter havets guld – Ravjagt med UV-lamper

Denne aften må du overtale mor og far til at
komme lidt senere i seng end normalt, for
ikke at gå glip af en spændende skattejagt
på stranden med UV-lamper! Badass Biology tager dig med på ravjagt i mørket, hvor
det lilla lys hjælper med at finde de fineste
ravklumper i sandet. Når der er gevinst, lyser ravet op på magisk vis blandt de mørke
sten. Pris kr. 80,- pr deltager inklusiv 1 ravlygte pr. person. Begrænset antal pladser.
Tilmelding og betaling via Mobilepay: 40 54
10 97. Alle lygter afsprittes før brug og der holdes den nødvendige afstand. Mødested: Ved
Fiskernes Hus, Blokhus Strand, 9492 Blokhus. Husk fornuftigt tøj og sko. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus i samarbejde med Badass Biology

3. april & 4. april: 13.30 - 15.30
Krible krable skovtur med Badass Biology

Foråret er kommet og det myldrer frem med liv! Kom med Badass Biology på en spændende skovtur, hvor vi kigger på alt det liv, der er i skoven. Vidste du, at edderkoppen har
boksehandsker på? Eller at spættens tunge kan vikle sig rundt om hjernen? Vi kommer
dybt ned i skovens forunderlige univers; vi vender træstammer og sten, og graver i
mosset og blandt bladene. Vi har lup og insektglas med, så vi kan tage dyrene med og kigge grundigt på dem. Vi afslutter turen med en lækker skovsnack, og en udstilling med alle
de fundne dyr, samt bløde skind og seje kranier fra pattedyr og fugle fra skovens rige. For
alle børn og voksne. Kr. 50,- pr person. Tilmelding pr tlf til 40 54 10 97. Begrænset antal
pladser. Først til mølle. Betaling kontant eller pr. MobilPay. Kun 23 pladser. Al materiale
sprittes af før brug og der holdes den nødvendige afstand. Mødested: Gateway Blokhus,
ved legepladsen, Aalborgvej, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus i
samarbejde med Badass Biology

Fodslaw Jammerbugt har afmærket en særlig
hvor man på egen hånd kan vandre i forbindels
Blokhus Påskefestival. Følg pilene og oplev et v
kystlandskab og nogle af områdets smukkeste
Gratis. Ikke egnet for gangbesværede. Længde
Startsted: Parkeringsplads ved Hune Kirke, Kir
Blokhus. Arr.: Fodslaw Jammerbugten i samarb
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

Alle dage: 8.00
Vinterbadning - Spring i bølgen blå
Følg tidens trend og
start dagen med en
frisk tur i det brusende
Vesterhav. Den lokale
vinterbaderklub Søstjernerne, inviterer alle
morgenfriske gæster
med en tur i det forfriskende Vesterhav. Sted:
Nedenfor Sømærket på
Blokhus Strand

Alle dage: 7 - 22
Padel hos Blokhus Golfcenter

Prøv den populære nye ketchersport Padel, som
kombination mellem squash og tennis, og som
en delvist lukket bane med fire spillere. Bookin
og priser på: matchi.se/book søg på Blokhus Go
Arr.: Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490

Alle dage: 9 - 16
Golf Pay and Play hos Blokhus Golfcente

Prøv den udfordrende 9-hullers korthulsbane b
par 3 og par 4 huller samt vandhuller, doglegs,
perfekte greens. Ingen krav om medlemskab. M
for lektion for nybegyndere. For priser og book
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter.
vej 115, 9490 Pandrup
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Alle dage: 9 - 21 Sauna med havblik
- selvforkælelse i første klitrække

Lej hele Saunahytten og
lad jer forkæle med en unik
wellness-oplevelse i første
klitrække. Saunaen står tæt
på vandkanten på Blokhus
Strand, så når kroppen er
varmet godt op, er der ikke
noget mere opfriskende
end en dukkert i det iskolde
Vesterhav. Saunahytten sprittes naturligvis af efter hver
booking, så I trygt kan lade jer forkæle. Anvend rabatkoden ”påske2021” for kr. 500,- rabat i hele påskeferien. Fra
kr. 995,- med rabat. Saunaen skal bookes på saunahytten.
dk. Arr.: Saunahytten.dk

30. marts: 18 - 19 Aftenløb i skoven

Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med PGU Runners.
Gratis. Gruppen opdeles således alle retningslinjer overholdes. Mødested: P-plads v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej. Arr.: PGU Runners

31. marts 18.30 - 20 &
3. april 10 - 11.30: MTB-træning for alle

Fed MTB-træning for alle uanset niveau. Deltagere
opdeles på forhånd i grupper jf. forsamlingsforbuddet.
Tilmelding til saltumtrim@gmail.com eller tlf.: 20 95 16
27, senest dagen inden klokken 10. Oplys niveau ved
booking. Medbring selv MTB og vand. Cykel kan lejes
hos Hune-Blokhus Cykeludlejning. Hjelm er obligatorisk.
Mødested 31. marts: Nolshytten, 9493 Saltum. Mødested
3. april: Nolshallen, 9493 Saltum. Arr.: Saltum Trim

Alle dage:
Ta’ en cykeltur i Blokhus Klitplantage

Spring på cyklen og nyd den 9 km afmærkede rute i Klitplantagen/Gatewayen. Turen kan cykles af alle, store som
små. Nyd turen hvor I kommer på ”Brændevinsstien”, den
smukkeste sti i skoven, og I kan gøre stop ved skovsøen
midt inde i skoven eller på Gatewaypladsen, og evt. nyde
medbragt mad. Der er kortmateriale i folderkasserne
ved skovens indgange eller ved Cykeludlejningen. Lej en
voksencykel kr. 100,- pr. dag. Lej en børnecykel fra kr. 70,pr. dag. Arr.: Hune-Blokhus cykeludlejning. Pirupvejen 7,
9492 Blokhus

Alle dage:
Ta’ en cykeltur på STI 100 til Løkken

Spring på cyklen med hele familien. STI 100 er markeret,
og er kun beregnet til gående og cyklende. Stien snor sig
langs kysten hele vejen gennem sommerhusområdet op til
Løkken. I cykler i naturen og I får de smukkeste udsigter
undervejs. Turen derop er 14 km, og 14 km retur igen. I
kan få udleveret kortmateriale ved Cykeludlejningen. Lej
en voksencykel kr. 100,- pr. dag. Lej en børnecykel fra kr.
70,- pr. dag. Arr.: Hune-Blokhus cykeludlejning. Pirupvejen
7, 9492 Blokhus

28. marts, 1. april og 4. april: 10 - 11
Morgenløb i skoven

Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med PGU Runners.
Gratis. Ingen tilmelding. For alle. Gruppen opdeles således
alle retningslinjer overholdes. Mødested: P-plads v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 Blokhus.
Arr.: PGU Runners

2. & 4. april: 09.30 - 13
Guidet vandretur med picnic fra Strandhotellet

Skøn fællesvandring med guide og efterfølgende picnic
fra Strandhotellet. Den 7 - 8 km smukke rute går langs
stranden og igennem skoven, inden turen slutter på
Gatewaypladsen med frokost i det grønne. Der gøres stop
langs ruten, hvor turguide Bitten Holmsgaard vil fortælle
om landskabet og områdets særlige historie. Booking:
strandhotellet-blokhus.dk/arrangement. Begrænsede
pladser. Pris kr. 395,- inkl. 3 stykker smørrebrød og 1 øl
eller sodavand. Alle retningslinjer overholdes, der sprittes
og holdes den nødvendige afstand. Mødested: Foran
Strandhotellet Blokhus, Sønder i By 2, 9492 Blokhus. Arr.:
idrætsklubben, ØHIK i samarbejde med Strandhotellet
Blokhus

BLOKHUS PÅSKEFESTIVAL
GÆK GÆK GÆT…
Hele døgnet: Chicken Hatch – Hvilket ÆG udklækkes mon først?

I vinduet hos Kalstrup på torvet, kan du hele påsken følge med i udklækning af
ægte påskeæg. Men hvilken farve æg mon der udklækkes først? 14 befrugtede
æg er placeret i en rugemaskine, alle æg er markeret med en farve. Tip på den
farve du tror udklækker først og vær med i konkurrencen om en Lindt Påskehare på 1 kg. Du tipper ved at overføre kr. 10,- via MobilePay til 78 8 35, noter
hvilken farve du tror først udklækkes. Der trækkes en vinder blandt dem der
har tippet på den rigtige farve. Vinderen får direkte besked. Når kyllingerne er
udklækket, flytter de på ud på et økologisk landbrug, men først skal de tørre
inde i selve rugemaskinen. Sted: Torvet 3, 9492 Blokhus.
Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus

Hele døgnet:

Stem på det flottest æggetræ
Børnehaverne fra lokalområdet har hjulpet med at udsmykke træerne på Blokhus Torv med smukke og farverige påskeæg. Hvilken børnehave har lavet det fineste træ? Du kan
hele ugen stemme på din favorit hos Spar, Blokhus. Bland de
indsendte svar trækkes der lod om et lækkert påskeæg den
5. april. Vinderen får direkte besked. Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus i samarbejde med lokale
børnehaver

29. marts - 5. april:
Vind en 100 % elektrisk familiebil i 14 dage

Den nye 100% elektriske Nissan Leaf udstilles på Blokhus Torv,
hvor du kan være med i konkurrencen om at prøvekøre den i 14
dage. For at deltage i konkurrencen skal man sende en sms med
teksten ”Nissan Leaf Ja tak”. Nummeret til sms-konkurrencen
finder man på selve bilen på torvet. Vinderen trækkes den 12. april
og får direkte besked. Arr. Nissan Aabybro

Alle dage: 10 - 18
Påskekonkurrence hos NY FORM Blokhus
Hvis du siger “Nej tak“ til
en pose hos NY FORM giver
de 2 kr. til Havmiljø vogterne. Gæt hvor mange penge
Nyform Blokhus har givet
dem til dato. Deltag i butikken eller på FB: NY FORM
Blokhus Og vind et KÆMPE
chokoladepåskeæg. Vinderen trækkes den 6. april og
får direkte besked. Gratis.
Arr.: NY FORM Blokhus,
Torvet 10, 9492 Blokhus

SE MERE PÅ BLOKHUS.DK
OG VISITJAMMERBUGTEN.DK
Vi tager forbehold for ændringer grundet Covid-19

1. april 11 - 17
Grand Opening af Jan Jørgensen Fine Jewelry

Besøg det nye store smykke- og designhus med eget
guldsmedeværksted på Springvandstorvet, hvor du både
kan følge 30 års smykkehistorie og guldsmedenes daglige arbejde. Du kan også deltage i konkurrencen om et
gavekort værdi kr. 1.000, - til et smykke fra designeren, du
skal blot svare på hvad én karat brillant vejer. Vinderen får
direkte besked. Gratis adgang. Afstandskrav skal respekteres. Arr.: Jan Jørgensen Smykker, Springvandstorvet 4,
9492 Blokhus

BLOKHUS
Oplevelser ved Vesterhavet

BLOKHUS
Oplevelser ved Vesterhavet

Medlem af ErhvervsSamvirket Blokhus.dk

