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Vinterferie
i Destination Blokhus
Den 9. - 24. februar 2019
(Uge 7 + 8)

ALLE DAGE
7 - 21 Wellness
Relaxområde med spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med forskellige
former for vandmassage. Ingen adgang under 16 år. Kr. 50,-. Arr.: Blokhus
Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus
8.00 Vintergys - Spring i bølgen blå med Søstjernerne
Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus Strand. Gratis. Arr.: Søstjernerne
Uge 7: 8 - 19.30 + Uge 8: mandag – lørdag 8 - 19.30 søndag 8 - 17.30 Badeland
1000 m2 stort indendørs subtropisk badeland, fyldt med aktiviteter – fra
vandrutchebane til boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn u/ 12 år kr. 60,-. Børn u/3 år
gratis. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus
9.15 - 10 Vandaerobic
Start dagen med vandaerobic i badeland. Kr. 30,- (gratis for feriecenterets gæster).
Ingen tilmelding. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus
10 - 16 Gå på opdagelse i Hune Kirke (mandag - fredag)
Se blandt andet den ca. 1000 år gamle runesten, der står i våbenhuset, de smukke
træfigurer fra 1400-tallet af Jomfru Maria samt et korbuekrucifiks, som blev fundet
på loftet og de 2 imponerende kirkeskibe. Gratis folder i våbenhuset. Arr.: Hune
Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus
10 - 21 Lav dit eget urtesalt
Her kan alle blande deres egen urtesalt. Kr. 40,- pr. saltbøtte. Vær også med i
skattejagten, hvor du skal finde det gemte salt. Entré til saltcentret kr. 25,- Børn
u/12 år gratis. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup

2

10 - 21 Kaffe og fodbad
Fodbad tilsat Blokhus-badesalt og frisklavet kaffe til ganen. Kr. 25,- pr. person. Vær
også med i skattejagten, hvor du skal finde det gemte salt. Entré til saltcentret kr.
25,- Børn u/12 år gratis. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup
10 - 21 Dukkemuseum
Besøg det spændende dukkemuseum med hundredvis af forskellige dukker. Entré:
voksne kr. 25,- børn u/12 gratis. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup
10 - 17 Center for Papirkunst - særudstilling
Kunstoplevelse udover det sædvanlige, hvor omdrejningspunktet er papirkunst.
Besøg den smukke kerneudstilling ved Bit Vejle og se de spændende særudstillinger
ved Herman Coppus (NL) & Theresa Maria Jessing (Kendt fra DR's programserie
'Bonderøven'). Entré kr. 80,- for voksne og kr. 40,- for børn (3-11 år). Arr.: Center for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus
10 - 17 Vidunderlige Vinterklip hos Center for Papirkunst
Der vil hele vinterferien være spændende projekter i papirværkstedet, hvor du kan
udforske din kreative side. Entré kr. 80,- for voksne og kr. 40,- for børn (3-11 år).
Arr.: Center for Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune. 9492 Blokhus
10 - 17.15 Lav dit eget lys
Tag familien med og brug et par timer på at lave jeres egne lys i den store selvdyp
afdeling. Kr. 3,- pr. væge og kr. 8,- pr. 100 g stearin. NB: Lysdypning skal påbegyndes
senest kl. 15. Arr.: Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus
10 - 19 Bogstavjagt
Kom og deltag i bogstavjagten hos NyForm. Vinderne trækkes fredage i uge 7 & 8.
Gratis. Arr.: NyForm Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus
11 - 20 Skøjteløb på Blokhus Skøjtebane
Prøv Danmarks vel nok hyggeligste skøjtebane i hjertet af Blokhus. Det er gratis at
anvende banen, hvis man medbringer egne skøjter. Skøjteleje kr. 50,- pr. par. NB:
Tjek altid skøjtebanens åbningstider hjemmefra på FB: Blokhus Skøjtebane. Sted:
Blokhus Torv, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus.
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LØRDAG DEN 9. FEBRUAR
17 - 20 Disco on ICE
Ta' vennerne og familien med, når vi hver fredag & lørdag aften skruer op for
hyggen og musikken til "Disco On Ice". Gratis adgang. Medbring egne skøjter eller lej
i skøjtehuset til kr. 50,-. Sted: Blokhus Torv, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus
SØNDAG DEN 10. FEBRUAR
14 - 14.15 Ducks On Ice
Indskrivning fra kl. 13 - 14. Køb en eller flere ænder og deltag i konkurrencen om at
komme tættest på banens centrum. Der er præmier til de bedste ænder. Kr. 25 pr.
and. Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr. Blokhus Strand Baadelaug
MANDAG DEN 11. FEBRUAR
13 - 14 Snapchat opgaveløb
Fedt opgaveløb i Blokhus hvor opgaverne løses ved brug af Snapchat. Fælles start og
intro kl. 13 på VisitJammerbugten, Springvandstorvet 4, 9492 Blokhus. NB: medbring
en kameratelefon, hvor Snapchat er installeret og klar til brug. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus
TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR
10 - 12 Vintervandring med Fodslaw
Fodslaw Jammerbugt inviterer med på en skøn vandretur i det smukke
vinterlandskab. Oplev det barske klitlandskab og den fortryllende vinterskov. Gratis.
Ikke egnet for gangbesværede. Varighed ca. 2 timer. Medbring vand. Mødested:
VisitJammerbugten, Springvandstorvet 4, 9492 Blokhus. Arr.: Fodslaw
Jammerbugten i samarbejde med Erhvervsforeningen Destination Blokhus
19 - 20 FIT ´N ICE
Sjov styrke- og fitnesstræning på skøjter. Få pulsen op og udfordre din balance- og
koordinationsevne. Kr. 50,- betales til instruktør kontant eller MobilePay. Ingen
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tilmelding mød blot op påført skøjter. Har du ikke selv skøjter, kan de lejes i
Skøjtehuset. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.: PGU Pandrup
ONSDAG DEN 13. FEBUAR
19 - 20 Blokhus Ducks: Ishockey-hygge for alle
Kom og vær med, når der spilles ishockey på Blokhus Skøjtebane. Det er ligegyldigt,
om du er nybegynder eller øvet på skøjter! Vi passer på hinanden, og der må ikke
tackles i kampens hede! Der vil være en kort introduktion til spil og lokale regler,
men mest af alt skæg motion med ishockey. Gratis. Medbring egne skøjter eller lej i
skøjtehuset. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus
20 - 21.45 Børne Disko i Badeland med DJ Scout
Der skrues ned for lyset og op for musikken. Så tag ”Badeskoene” på og kom og vær
med til en sjov aften, når badelandet byder op til Disko. Alder: 6-14 år. Pris kr. 40,(boende gæster på Blokhus Feriecenter kr. 20,-). Forældre til mindre børn har gratis
entré. Dørene lukkes kl. 20.15. Tilmelding: Receptionen på Blokhus Feriecenter eller
tlf. 98 24 93 33. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus
TORSDAG DEN 14. FEBRUAR – Valentinsdag
11 - 20 Kærlighed på IS - 2:1 kæreste dag
Vi fejrer kærligheden hele dagen på Blokhus Skøjtebane. Tag din kæreste (eller
bedste ven) i hånden og lej to par skøjter og betal kun for det ene par. Kr. 50,- for to
par skøjter. Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus

11.00 Hjertestien til fods
Naturvandring for hele familien på den 3,5 km Hjertesti. Find hjerterne på ruten og
løs kærlighedsgåden. Ikke egnet for gangbesværede. Gratis. Sted: Parkeringsplads
ved Saltum Strand Camping, Saltum Strandvej 141, 9493 Saltum. Arr.: Saltum Strand
Camping
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13 - 14.30 Krible krable i Blokhus Klitplantage
Er der liv? Om vinteren ligner skoven umiddelbart at den sover, men hvad hvis man
kigger under mosset, eller graver lidt ned under den gamle træstub? Har du set
hvilken fugl, der sidder og pudser sig? Har du mærket varmen fra en myretue? Tag
på skovtur med Badass Biologi og se på alt det, der tilpasser sig kulden, og lever
videre hele vinteren igennem. Kig på spor (måske er I heldige, at der er sne!), og
mon ikke turen slutter af med en lun snack? Kr. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Tilmelding via MobilePay (husk navn) eller ved fremmøde.
Medbring fornuftigt tøj. Mødested: Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 Blokhus
18.30 - 20 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! Det er
vinter og vandet er koldt, så ravet, ”havets guld”, flyder og skylles ind på stranden.
Badass Biology tager dig med på ravjagt i tusmørket, hvor det lilla lys hjælper med at
finde de fineste ravklumper i sandet og vandkanten. Når der er gevinst, lyser ravet
op på magisk vis blandt de andre mørke sten. Kr. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Tilmelding via MobilPay (husk navn) eller ved fremmøde.
Medbring gerne gummistøvler og varmt tøj. Mødested: Fiskernes Hus, Blokhus
Strand, 9492 Blokhus

FREDAG DEN 15. FEBRUAR
13 - 14.30 Klitternes hemmelighed – naturformidling i børnehøjde
Vidste du, at Danmark har over 20% af hele Europas klitter? At der er ferskvand
under klitterne, og at den allerbedste klitsikring er grøn året rundt? Udforsk de høje
klitter ved Blokhus sammen med Badass Biology. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Tilmelding via MobilPay (husk navn) eller ved fremmøde.
Medbring fornuftigt tøj og sko. Mødested: Fiskernes Hus, Blokhus Strand, 9492
Blokhus.
17 - 20 Disco on Ice
Ta' vennerne og familien med, når vi hver fredag og lørdag aften skruer op for
hyggen og musikken til "Disco on Ice". Gratis adgang. Medbring egne skøjter eller lej
i skøjtehuset til kr. 50,-. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus
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18.30 - 20 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! Det er
vinter og vandet er koldt, så ravet, ”havets guld”, flyder og skylles ind på stranden.
Badass Biology tager dig med på ravjagt i tusmørket, hvor det lilla lys hjælper med at
finde de fineste ravklumper i sandet og vandkanten. Når der er gevinst, lyser ravet
op på magisk vis blandt de andre mørke sten. Kr. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Tilmelding via MobilPay (husk navn) eller ved fremmøde.
Medbring gerne gummistøvler og varmt tøj. Mødested: Fiskernes Hus, Blokhus
Strand, 9492 Blokhus

LØRDAG DEN 16. FEBRUAR
08.30 - 9.30 & 10 - 11 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 forfriskende
dyp i Vesterhavet. Pris kr. 100,- Fra 12 år. Max 12 personer. Skal bookes på:
visitjammerbugten.dk under menuen ”book dine oplevelser i Jammerbugten” eller
ring tlf. +45 25 30 36 82 for assistance. Arr.: Saunahytten.dk i samarbejde med
Gusmester Jens Jørgen Jensen
11 - 11.15 Skøjteshow med skøjteprinsesserne
Lad dig betage når de dygtige skøjteprinsesser indtager isen med et fortryllende
skøjteshow. Gratis. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus
14 - 15.30 Lanternens Bingospil
Hyggelig eftermiddag med Bingo for hele familien. Pladesalget starter kl. 12. kr. 20,pr. plade. 3 plader kr. 50,-. Arr.: Lanternen Blokhus, Aalborgvej 4, 9492 Blokhus
Kl. 14 - 14.15 Ducks On Ice
Indskrivning fra kl. 13 - 14. Køb en eller flere ænder og deltag i konkurrencen om at
komme tættest på banens centrum. Der er præmier til de bedste ænder. Kr. 25 pr.
and. Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr. Blokhus Strand Baadlaug
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17 - 20 Disco on Ice
Ta' vennerne og familien med, når vi hver fredag og lørdag aften skruer op for
hyggen og musikken til "Disco On Ice". Gratis. Medbring egne skøjter eller lej i
skøjtehuset til kr. 50,-. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

SØNDAG DEN 17. FEBRUAR
08.30 - 9.30 & 10 - 11 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 forfriskende
dyp i Vesterhavet. Pris kr. 100,- Fra 12 år. Max 12 personer. Skal bookes på:
visitjammerbugten.dk under menuen ”book dine oplevelser i Jammerbugten” eller
ring tlf. +45 25 30 36 82 for assistance. Arr.: Saunahytten.dk i samarbejde med
Gusmester Jens Jørgen Jensen
12 - 15 Fastelavnsfest
Der er lagt op til sjov og ballade, når Destination Blokhus inviterer til fastelavnsfest.
Vær med til at slå katten af tønden og lav din egen maske i den kreative workshop.
Program: 12:00 Kreativ workshop. 14:00 Slå katten af tønden – husk udklædning
eller lav din egen maske i workshoppen. Gratis. Sted: Hune Bageri, Vesterhavsvej 14,
Hune, 9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus

MANDAG DEN 18. FEBRUAR
10 - 16 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas. Hvad med at lave en ugle, et hus eller en flaske? Slip
fantasien løs. Kr. 100 pr. figur du laver. Arr.: Eva Mose Design, Purkærvej 38,
9490 Pandrup
13 - 14.30 Krible krable i Blokhus Klitplantage
Er der liv? Om vinteren ligner skoven umiddelbart at den sove,r men hvad hvis man
kigger under mosset, eller graver lidt ned under den gamle træstub? Har du set
hvilken fugl, der sidder og pudser sig? Har du mærket varmen fra en myretue? Tag
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på skovtur med Badass Biologi og se på alt det, der tilpasser sig kulden og lever
videre hele vinteren igennem. Kig på spor (måske er I heldige, at der er sne!), og
mon ikke turen slutter af med en lun snack? Kr. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Tilmelding via MobilPay (husk navn) eller ved fremmøde.
Medbring fornuftigt tøj. Mødested: Gateway Blokhus, Aalborgvej. 9492 Blokhus
18.30 - 20 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! Det er
vinter og vandet er koldt, så ravet, ”havets guld”, flyder og skylles ind på stranden.
Badass Biology tager dig med på ravjagt i tusmørket, hvor det lilla lys hjælper med at
finde de fineste ravklumper i sandet og vandkanten. Når der er gevinst, lyser ravet
op på magisk vis blandt de andre mørke sten. Kr. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Tilmelding via MobilPay (husk navn) eller ved fremmøde.
Medbring gerne gummistøvler og varmt tøj. Mødested: Fiskernes Hus, Blokhus
Strand, 9492 Blokhus
TIRSDAG DEN 19. FEBRUAR
10 - 16 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas. Hvad med at lave en ugle, et hus eller en flaske? Slip
fantasien løs. Kr. 100 pr. figur du laver. Arr.: Eva Mose Design, Purkærvej 38,
9490 Pandrup
13 - 14.30 Klitternes hemmelighed – naturformidling i børnehøjde
Vidste du, at Danmark har over 20% af hele Europas klitter? At der er ferskvand
under klitterne, og at den allerbedste klitsikring er grøn året rundt? Udforsk de høje
klitter ved Blokhus sammen med Badass Biology. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Medbring fornuftigt tøj og sko. Mødested: Fiskernes Hus,
Blokhus Strand, 9492 Blokhus
18.30 - 20 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! Det er
vinter og vandet er koldt, så ravet, ”havets guld”, flyder og skylles ind på stranden.
Badass Biology tager dig med på ravjagt i tusmørket, hvor det lilla lys hjælper med at
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finde de fineste ravklumper i sandet og vandkanten. Når der er gevinst, lyser ravet
op på magisk vis blandt de andre mørke sten. Kr. 30,- pr. person kontant eller
MobilePay (40 54 10 97). Tilmelding via MobilPay (husk navn) eller ved fremmøde.
Medbring gerne gummistøvler og varmt tøj. Mødested: Fiskernes Hus, Blokhus
Strand, 9492 Blokhus
19 - 20 FIT ´N ICE
Sjov styrke- og fitnesstræning på skøjter. Få pulsen op og udfordre din balance- og
koordinationsevne. Kr. 50,- betales til instruktør kontant eller MobilePay. Ingen
tilmelding mød blot op påført skøjter. Har du ikke selv skøjter, kan de lejes i
Skøjtehuset. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.: PGU Pandrup
ONSDAG DEN 20. FEBRUAR
08.30 - 9.30 & 10 - 11 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 forfriskende
dyp i Vesterhavet. Pris kr. 100,- Fra 12 år. Max 12 personer. Skal bookes på:
visitjammerbugten.dk under menuen ”book dine oplevelser i Jammerbugten” eller
ring tlf. +45 25 30 36 82 for assistance. Arr.: Saunahytten.dk i samarbejde med
Gusmester Jens Jørgen Jensen
10 - 16 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas. Hvad med at lave en ugle, et hus eller en flaske? Slip
fantasien løs. Kr. 100 pr. figur du laver. Arr.: Eva Mose Design, Purkærvej 38,
9490 Pandrup
11 - 11.20 Straffeslagskonkurrence: Scor på en Aalborg Pirates
Kan du få pucken forbi Aalborg Pirates stjernemålmand, Jesper Wulff? Fede præmier
til dem der scorer. Gratis. Et staffeslag pr. person. Medbring egne skøjter eller lej
dem for kr. 50,- i skøjtehuset. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i samarbejde med Aalborg Pirates
11.20 - 11.40 Tag en selfie med en Aalborg Pirates
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Mød de regerende Danmarksmestre fra Aalborg Pirates. Tag en selfie eller få en
autograf. Gratis. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i samarbejde med Aalborg Pirates
Kl. 15 - 15.15 Ducks On Ice
Indskrivning fra kl. 14 - 15. Køb en eller flere ænder og deltag i konkurrencen om at
komme tættest på banens centrum. Der er præmier til de bedste ænder. Kr. 25 pr.
and. Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr. Blokhus Strand Baadlaug
19 - 20 Blokhus Ducks: Ishockey-hygge for alle
Kom og vær med, når der spilles ishockey på Blokhus Skøjtebane. Det er ligegyldigt,
om du er nybegynder eller øvet på skøjter! Vi passer på hinanden, og der må ikke
tackles i kampens hede! Der vil være en kort introduktion til spil og lokale regler,
men mest af alt skæg motion med ishockey. Gratis. Medbring egne skøjter eller lej i
skøjtehuset. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus.
20 - 21.45 Børne Disko i Badeland med DJ Scout
Der skrues ned for lyset og op for musikken. Så tag ”Badeskoene” på og kom og vær
med til en sjov aften, når badelandet byder op til Disko. Alder: 6-14 år. Pris kr. 40,(boende gæster på Blokhus Feriecenter kr. 20,-). Forældre til mindre børn har gratis
entré. Dørene lukkes kl. 20.15. Tilmelding: Receptionen på Blokhus Feriecenter eller
tlf. 98 24 93 33. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus
TORSDAG DEN 21. FEBRUAR
10 - 16 Glas Workshop
Kom og vær kreativ med glas. Hvad med at lave en ugle, et hus eller en flaske? Slip
fantasien løs. Kr. 100 pr. figur du laver. Arr.: Eva Mose Design, Purkærvej 38,
9490 Pandrup
11 - 11.15 Skøjteshow med skøjteprinsesserne
Lad dig betage når de dygtige skøjteprinsesser indtager isen med et fortryllende
skøjteshow. Gratis. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus
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FREDAG DEN 22. FEBRUAR
17 - 20 Disco on Ice
Ta' vennerne og familien med, når vi hver fredag & lørdag aften skruer op for
hyggen og musikken til "Disco On Ice". Gratis adgang. Medbring egne skøjter eller lej
i skøjtehuset til kr. 50,-. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus
LØRDAG DEN 23. FEBRUAR
17 - 20 Disco on Ice
Ta' vennerne og familien med, når vi hver fredag & lørdag aften skruer op for
hyggen og musikken til "Disco On Ice". Gratis adgang. Medbring egne skøjter eller lej
i skøjtehuset til kr. 50,-. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

