AKTIVITETER I UGE 28
8/7 Kl.10:00
FLADBÅDEN I TVERSTED
SØSÆTTES OM SØNDAGEN

7/7-14/7 2018
HIRTSHALS, TORNBY OG TVERSTED
skærmen og du kan være en del af undervandslivet. Igennem skærmen har du mulighed for at
stå ansigt til ansigt med de farligste hajer, de
største hvaler, og de mindste plankton.

TANNISBUGTVEJ 93, BINDSLEV
Når vejrguderne ellers er med Tversted Bjærgelaug og selvfølgelig på betingelse af, at der
møder rigtig mange roere op, så skal fladbåden
naturligvis i vandet.
Det kræver mange ved årene for at klare den
store båd, så mød op og vær med. Det er sjovt
og hyggeligt på ro turene, hvor fællesskabet og
latteren står højt på barometeret. At skipperen
så kræver, at der også ros sådan nogenlunde i
takt og at det ikke ligner et vildfarent piskeris,
er så hvad det er!
Søndage startes i øvrigt i Bjærgelaugets bådehus, hvor der er mulighed for at købe kaffe og
brød for kr. 15 foruden øl og vand til billige
penge.

7/7-14/7 Kl. 9-18
NORDSØEN OCEANARIUM – NORDSØENS
JÆGERE

7/7-14/7 Kl.13-17
SOMMERUDSTILLING PÅ HIRTSHALS FYR

Entrebillet påkrævet.

7/7 kl. 19:30
VENDSYSSEL FESTIVALKONCERT 2018

FYRET, HIRTSHALS
Kom til sommerudstillingen ’SKY’ på Hirtshals
Fyr, som skal markere sommeren på Hirtshals
Fyr. Udstillerne Vivi Linnemann, Lisbeth Gjøtz
Fast og Mette Rix kommer til at pryde væggene
i udstillingslokalerne på fyret til dette års sommerudstilling.

Vendsyssel Festival byder hvert år på koncerten med kunstnere af høj musikalsk kvalitet.
Koncerterne holdes i Vendsyssels smukke omgivelser, og koncertgængere får samtidig mulighed for at stifte bekendtskab med en række
af Vendsyssels kirker og koncertsteder. Oplev
b.la. denne koncert i nærområdet:

Gratis entré til udstillingen.
Pris for entré til Fyret:
Børn 6-15 år 10 kr.
Voksne fra 16 år 20 kr.

8/7 kl. 11-14
GUIDET STENTUR VED HIRTSHALS FYR

D. 7. juli Den Gamle Station, Hirtshals kl. 19.30
Bjarke Mogensen, accordeon.

7/7 kl. 10

ALNTERNATIVT TRAIL-LØB

HIRTSHALS FYR, FYRET 2, HIRTSHALS
Mødested: madpakkerummet ved Hirtshals Fyr

WILLEMOESVEJ 2, HIRTSHALS
Oplev Nordsøens største og mindste jægere
igennem den nye udstilling som åbner d. 23. juni.
Få mulighed for at dykke langt ned under havets
overflade, igennem Danmarks største interaktive skærm Big Ocean Window, og oplev havets
dyreliv helt tæt på. Igennem den interaktive
skærm, har du indflydelse på hvad der sker på

HOVEDVEJEN 82, 9850 HIRTSHALS
Kom til Landlyst ved Hirtshals Rideklub og løb
med heste. Du kan som noget helt nyt prøve at
løbe et par runder sammen med hestene, men
bare rolig, det er ikke et kapløb.
På ruten vil der være underholdning, og mindre
udfordringer.
Pris: 50 kr.

Vær med på en guidet tur langs klinten nedenfor Hirtshals Fyr og hør lidt om klintens historie og de mange sten, som den rummer. Der
fremvises eksempler på stentyper og fossiler,
og fortælles hvor de kommer fra og hvordan
de er kommet til Hirtshals. Derefter går turen
til stranden, hvor man selv kan se morænelaget og finde eksempler på de forskellige sten.
Turen er ikke egnet for gangbesværede.
Turledere Henrik Arildskov og Hugo Richner,
Vendsyssel Stenklub

8/7 Kl. 10-17
KRÆMMERMARKED VED TORNBY GL. KØBMANDSGÅRD

Gamle fiskere og vodbindere demonstrerer deres færdigheder, og gæsterne kan blandt andet
være med til at slå reb og bøde net. Der fremstilles hængekøjer, flagskibe, sommerhusflag
og meget andet.
I en hyggelig krog i museumshaven sælges
lækre fiskeretter.
Pris: 40 kr.

HOVEDVEJEN 61, TORNBY

Nogle af højdepunkterne er falkonerrytterne
der i vildt ridt træner falkene. Og når Stellers
kæmpeørnen fra Sibirien kommer til syne
Billet er påkrævet.

10/7 og 12/7 kl. 12:30
HAVNERUNDFART MED HG 159 "JOHS. HEJLESEN"

10/7 Kl. 10-11
ÅBEN REDNINGSSTATION HIRTSHALS

9/7-12/7 Kl. 14-15:30
OMVISNING PÅ BUNKERMUSSEET HIRTSHALS 10. BATTERI

SYDVESTKAJEN, HIRTSHALS

NORDVESTKAJEN 35, HIRTSHALS

BUNKERMUSEET HIRTSHALS,
FYRET 2
Mødested: P-plads ved Fyret
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 tyskernes gamle 10. Batteri - vi
ser på udstillinger i beboelsesbunkere, hospitals- og køkkenbunker og meget mere.
Vi vil på rundvisningen også færdes i løbegravene mellem bunkerne og måske få en fornemmelse af, hvordan det var at være tysk soldat i
dette lille hjørne af den store krig.
Pris: 50 kr.
Børn (0-17år): gratis

Få en omvisning på Redningsstation Hirtshals.
Hør redningsstationens historie og få en demonstration af det nye udstyr der informerer
om, hvilke skibe der er i området samt fart og
kurs. Se stationens bil og få en forklaring på det
topmoderne udstyr. Gå om bord i Margrethe
Gaardbo, et af stationens 2 højteknologiske redningsskibe.
Tilmelding på Hirtshals Turistbureau tlf. 9894
2220 senest dagen før. Vi forbeholder os ret til
aflysning af arrangementet ved akutudrykning/nødopkald.

SOMMERAKTIVITETER I HIRTSHALS MUSEUMS HAVE

SOPHUS THOMSENSGADE 6.

Varighed: ca. 20 min. Pris 40 kr. for voksne børn under 12 år gratis.
Billetter kan bookes online på:
www.visithirtshals.dk

11/7 kl. 19
FLADBÅDEN I TVERSTED, SØSÆTTES OM
ONSDAGEN

7/7-8/7 kl. 15
10/7-13/7 kl. 10 og 15
14/7 Kl. 15
FOREVISNINGER HOS ØRNERESERVATET

Billetter kan bookes online på
www.visithirtshals.dk

9/7-13/7 – Kl. 10-16

Spring ombord på det smukke museumsskib og
se Hirtshals Havn fra hav-siden. Guiden fortæller om havnen og dens udvikling gennem årene.
En sjov og spændende tur for både børn og
voksne. HG 159 "Johs. Hejlesen" ligger ved Sydvestkajen neden for "Trappen".

TANNISBUGTVEJ 93, BINDSLEV

SKAGENSVEJ 107, BINDSLEV
Oplev havørnen med sit enorme vingefang,
kongeørnen som er himmelrummets ubestridte storvildtjæger samt vandrefalken og
jagtfalken med deres uforlignelige flyvekunst
og jagtteknik. Overvær på tætteste hold verdens største ørne blive fodret og udfolde sig
frit over toppen af Danmark.

Når vejrguderne ellers er med Bjærgelauget og
selvfølgelig på betingelse af, at der møder rigtig
mange roere op, så skal båden naturligvis også
i vandet om aftenen.
Nyd den smukke aften fra søsiden og solnedgangen. Skulle der mod forventning ikke være
ro-vejr, tages en tur langs stranden med båd og
traktor.
Det eneste, der er 100% sikkert er, at skipperen
er lige streng om det er søndag eller onsdag.

11/7 kl. 10:30-11:30
RAVETS HISTORIE HOS RAV-VÆRKSTEDET,
MYGDAL

HØJTVEDVEJ 7
Ravets historie og foranderlighed
Rav også kaldet ”Nordens guld”, hvordan er det
blevet til og hvor finder man det? Lad Andreas
guide dig igennem ravets fascinerende historie,
mens han sliber. Duft til ravstøvet og føl dets
lethed. Se de mange forskellige former og udseende rav har, og hør om det kan skifte farve.

STRANDVEJEN, TORNBY STRAND
Bjesk Info er et lille foredrag, hvor kan man
lære om Bjesken, de aktuelle planter og fremstillingen af bjesk. Medbring evt. en flaske
smagsneutral snaps og få den forvandlet til en
flaske bjesk i bedste Signe Hansen tradition. På
museet og i museumshaven kan du også se udstillinger om bjesk og krydderurter.

11/7 kl. 18
KRONHJORT PÅ GRILLEN HOS FUN-PARK
HIRTSHALS

MINKVEJ 10, HIRTSHALS

11/7 Kl. 16-17

Prøv noget vildt!

MØLLEDAGE VED ØSTERKLINT I TVERSTED
PLANTAGE

Grillet krondyr med flødekartofler og salat - og
en hyggelig aften i teltet på Fun-Park. Tilmelding
senest mandagen forinden på tlf. 25 12 89 29
eller i caféen. Pris kr. 149,- Børn kr. 109,For spisende gæster er entre gratis 1 time før
middagen.

STOKMØLLEN ØSTERKLINT, TVERSTED
Kom og hør historien om parallelgården og
stokmøllen. Er der vind nok sættes møllen i gang
og der vil være mulighed for at opleve, hvor meget det knirker og knager, når der males grutning. Møllen stammer fra 1688, i 1912 blev møllen
opsat og er Danmarks sidste fungerende af sin
art.
Vi mødes P-pladsen ved Tversted Søerne, herfra går man 800 meter videre til Østerklit i
Tversted Klitplantage. Turleder: Skovløber Lars
Pedersen og Østerklit Møllelaug
Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel og Møllelauget

11/7 kl. 10:30-11:30
BJESK INFO PÅ HIRTSHALS MUSEUM

13/7-14/7
STRANDFEST VED TORNBY STRAND

TORNBY STRAND, STRANDVEJEN
Oplev den festlige stemning, hvor der både fredag og lørdag vil være live musik.
Fredag vil der være gang i grillen og lørdag
spisning i teltet - lørdags menuen står på udsøgt mad fra Restaurant Munch. Der vil i løbet
af dagene være aktiviteter for børn og voksne,
skattejagt, fodboldturnering, boder og som noget helt nyt kan børnene bygge deres egen
båd. Traditionens tro afvikles årets traditionelle kapsejlads.
Festen er en støttefest – arrangeret af Tornby
Bjergelav og overskuddet går ubeskåret til
vedligeholdelse af de historiske monumenter,
som danner rammen om Tornby Bjergelav.

14/7 kl. 10-13
13/7 kl. 19

TORVEMARKED I BINDSLEV

FLADBÅDEN I TORNBY SØSÆTTES

TORVET BINDSLEV
TORNBY STRAND, STRANDVEJEN, TORNBY
Oplev søsætning af fladbåd
Danmarks ældste fladbåd søsættes hver fredag i perioden april-september kl. 19.00 fra
Tornby Strand (hvis vejret tillader det). Kom og
oplev en sejltur, enten som roer eller som tilskuer fra stranden. Traditionen tro arrangeres
der strandfest på Tornby Strand i juli, hvor vi
dyster i flere forskellige discipliner, herunder
kapsejlads, mod andre fladbåde fra vestkysten.

Kom og oplev en fantastisk stemning på de hyggelige torvemarkeder
Masser af boder med Frugt & Grønt, Blomster,
Tøj, Brugskunst. Mulighed for at spise flere steder, levende musik og underholdning.
Kom og opsæt din egen bod, hvor du kan sælge
hvad du evt. selv laver, eller dine egne kræmmervar.

