
STAYCATION BLOKHUS
PÅSKE MED HØJT TIL HIMLEN OG PLADS TIL DE NÆRE OPLEVELSER

Hvor mange sjovesjove påskeaktiviteter
kan I mon nå?

  Ravjagt på Blokhus Strand  
Vidste du at rav lyser op når det bliver ramt af UV-lys? Tag på 
ravjagt og se om I kan fi nde havets guld, hvad enten det er om 
dagen eller når mørket sænker sig

  Den store Æggejagt
100 nummererede pastelæg er gemt i Blokhus, Hune, Ga-
tewaypladsen og på Blokhus Strand . Ægget kan ombyttes til en 
gevinst i skattekisten på Blokhus Torv, hvor du også kan se hvilke 
æg der er fundet

  Blokhus TikTok Challenge
Lav din egen TikTok video og vær med i konkurrencen om fede 
præmier. For at være med, skal du lave en video hvor følgende 
elementer indgår: sømærket, redningsstationen og vand til knæet. 
#StaycationBlokhus. Vinderen kåres mandag den 20. april kl. 
12.30 på blokhus.dks facebookside

  Bag den lækreste påskekage
eller lav fl ødeboller
Sara Græsborg fra “Den Store Bagedyst” er kendt for sine påske-
kager. Se og afprøv hendes lækre opskrifter på påskeægskager 
af mørdej, eller hvad med at lave dine egne fl ødeboller som ligner 
kyllinger? På vores You Tube kanal #StaycationBlokhus viser Sara 
Græsborg hvad du skal gøre

  Se solnedgangen fra Sømærket
Blokhus er kendt for sine smukke solnedgange. I påsken går solen 
ned ca. kl 20.15. Husk varmt tøj og kamera

  Sus afsted på  MTB i Blokhus Gateway
Gateway Blokhus er indgangsportalen til masser af naturoplevel-
ser, bl.a. en mountainbike tur i den rå natur. Mountainbikeruten i 
Gateway Blokhus er 10 km og afspejler årstiden.
Se kort på visitjammerbugt.dk

  Oplev Blokhus Hvalen på Blokhus Torv
Den 17 meter lange fi nhval kommer til Blokhus Torv og det er 
muligt at betragte det storslåede dyr igennem glascontaineren 
på Torvet

  Prøv den fede svævebane på
Naturlegepladsen
Blokhus Gateway byder også på en sjov naturlegeplads. Her fi nder 
du en super sej svævebane, redegynge, tarzanbane og meget 
mere

  Lav snobrød over åben himmel
Lav en nem snobrødsdej og og bag den over åben ild. I Gateway 
Blokhus er der bålsteder, en naturbageovn samt fl ere madpak-
kehuse

  Find gemte skatte med Geocaching
Geocaching er en sport, hvor man ved hjælp af mobilen kan fi nde 
”skatte” i naturen. Download geocaching i Appstore eller i Google-
play og gå på skattejagt

  Hvem kan fi nde fl est stjernetegn
Stranden er det oplagte sted at kigge på stjerner efter mørkets 
frembrud. Tag familien med op på klitternes top og se hvilke 
spændende stjernebilleder i kan fi nde

  Byg en drage og fl y på strand
Byg din egen drage ved hjælp af blomsterpinde, snor og gavepapir 
og prøv den af nede på Blokhus Strand . Den friske vind ved havet 
skuff er aldrig – det er derfor en oplagt mulighed at fl yve op og ned 
ad den brede strand

  Find runestenen ved Hune Kirke
Inde i våbenhuset i Hune Kirke kan du fi nde en af Vendsyssels 
største runesten. Den er ca. 1000 år gammel og har en fi n inskrip-
tion derpå - tag selv ud og se hvad der står

  Tag på familietur på sti 100
Blokhus – Løkken
Tag familien under armen og gå en tur på Sti 100 som løber paral-
lelt med kysten mellem Blokhus og Kettrup Bjerge, hvorefter man 
fortsætter på Nordsøstien til Løkken som foregår på stranden.
Her oplever du med garanti en udsigt i særklasse.

FLERE AKTIVITETER



På vores You Tube kanal #
StaycationBlokhus 

kan I få gode idéer til fer
ieoplevelser

i Blokhus. Har du en god idé til en

ferieaktivitet, så lav en vi
deo og send den

til os på visit@jammerbugt.dk, så uploader 

vi den på vores You Tube
 kanal

Der tages særligt forbehold for ændringer og afl ysninger særligt i henhold til Covid-19. Hold jer opdateret på blokhus.dk

  Skovbingo – hvem får først pladen fuld?
Print den skovinspireret bingoplade ud, se hvem der først fi nder 
alle elementerne og får pladen fuld? Pladen er fyldt med elemen-
ter man kan fi nde i skoven. Spørgsmålet er bare om du kan vinde 
over dine familiemedlemmer? Find instruktioner og bingoplade 
vores You Tube kanal #StaycationBlokhus

  Genbrugskunst – fi nd ting på stranden
og lav collage
Er du mere den kreative type, er stranden det oplagte sted at 
fi nde fi ne ting til at lave kunstværker. Se hvad du kan fi nde af 
rekvisitter og kreer et fi nt genbrugskunstværk. Upload det på 
Instagram, brug #StaycationBlokhus og vær med i konkurrencen 
om det fl otteste kunstværk og vind fede præmier.

  Lav papirsbåd og se om den kan sejle på
søen i Hune
Tag din sejeste papirbåd med ud på Hune Sø og test den af. Ikke 
nok med at søen ligger godt i læ i plantagerne, er det også et af 
Jammerbugtens Tankesteder. Her er det muligt at fi nde ro, nyde 
den gode udsigt og lege med papirsbåde på søen. Find instrukti-
onsvideo på vores You Tube kanal #StaycationBlokhus

  Familiekonkurrence
– Har du det hurtigste dyr ?
Her gælder det om at være taktisk og fi nde et dyr som er hurtig. 
Regler: Tegn eller lav en cirkel af snor ude på græsplænen. 
Derefter skal alle familiemedlemmer fi nde et dyr i naturen som 
i alle stiller midt i cirklen på samme tid. Nu gælder det så om at 
se hvilket dyr, som først kommer ud af cirklen og ejeren af dette 
dyr vinder

  Alene i vildmarken
– Overnat i den smukke rå natur
Destination Blokhus byder på en masse steder, hvor det er muligt 
at overnatte udenfor og komme helt tæt på dyrelivet. I skoven 
er der shelters, men du kan også overnatte under åben himmel 
hjemme i haven

  Find ELSK skulpturen bag Gatewayen
I skoven bag Gateway pladsen gemmer sig et stort kunstværk 
kaldet “Elsk”. Kunstværket er godt kamufl eret af naturen, så I 
skal lede godt for at fi nde det

  Børnenes Dag – en dag i børnenes niveau
Lad børnene tage styringen en hel dag - lad dem bestemme 
måltiderne, lad dem bestemme aktiviteterne og evt. hvilket tøj 
familien skal have på. Dette kan give anledning til en dag med 
masser af hygge og grin - og hvem ved, måske bliver du som 
forældre inspireret af dine børns kreativitet?

  Lav hjemmelavet is
Pisk 3 dl piskefl øde til stiv. Pisk 2 æggeblommer, 40 g sukker og 
1 tsk vaniljesukker til det er hvidt. Bland de to masser sammen 
og frys. Efter 2 timer kan I tilsætte jeres ynglings slik og frys 
derefter yderligere 2-3 timer. Mums siger vi bare

  Få pulsen op på Fitnessruten i Gatewayen
Gatewaypladsen eller Blokhus Klitplantage er udgangspunkt for 
fl ere spændende vandre- og cykelruter. Ved pladsen kan du også 
springe på fi tnessruten med opstillede fi tnessredskaber, eller 
snuppe en tur på løberuten og tjekke dit kondital

  Udforsk jeres evner som vildt-spottere
I skoven og i klitterne bor der mange vilde dyr. Kan I spotte et 
dådyr, en ræv eller måske en mårhund?

  Find ud af hvem i familien der har de
bedste smagsløg
Udfordr hinanden med en blindsmagningskonkurrence. I skiftes 
til at fi nde 3 fødevarer som de andre skal identifi cere med bind 
for øjnene

  Leg gemmeleg hjemme eller i feriehuset
En person vælges til at tælle til 10 mens de øvrige deltagere 
gemmer sig. Hvem kender det bedste gemmested? Den der 
bliver fundet sidst har vundet

  Udforsk Kettrup Bjerge og bunker
fra 2. Verdenskrig
Udforsk den store bunker fra 2. verdenskrig som ligger for enden 
af Kettrup Bjerge Vej. Gå på opdagelse inde i bunkeren eller 
kravl op på taget og se en af Jammerbugtens absolut smukkeste 
udsigter 

  Lav smukke påskeæg
Start med at skolde jeres æg i kogende vand i et par sekunder. 
Brug derefter en nål til at prikke hul i begge ender. Sæt derefter 
ægget til munden og pust al indholdet ud i en skål. Æggeskallen 
kan nu dekoreres med tusch eller maling

  PokemonGO - kalder alle pokemon-trænere
Hele Blokhus er stadig fyldt med spændende og sjældne 
Pokemons. Find app’en frem og gå på jagt efter pokemons, som 
du kan træne

  Hold dig aktiv med denne
hjemmetræningsvideo
Er du en af dem, som gerne vil holde dig aktiv i din ferie? Så 
gå ind på vores You Tube kanal #StaycationBlokhus og se den 
eff ektive træningsvideo som kan benyttes af hele familien

  Lav dit eget fysikeksperiment
Fysikeksperimenter er altid sjove - især dem man kan lave 
derhjemme. Gå ind på vores You Tube kanal #StaycationBlok-
hus og tjek vores fysikeksperimenter ud, som nemt kan laves i 
sommerhuset

  Gæk Gæk Gæk
- klip fantasifulde gækkebreve
Gækkebreve er en gammel dansk tradition. Fold et stykke papir 
og klip fantasifulde motiver. Når klippet er færdigt, kan det limes 
på et stykke farvet papir og hænges op i ramme eller sendes 
med et gækkevers til en du holder af

  Brug stranden som legeplads og lav et fl ot 
sandslot
Udnyt at stranden er så tæt på - tag en spand og skovl med 
under armen og byg det fl ottest sandslot. Upload dit sandslot på 
Instagram og brug #StaycationBlokhus så andre har mulighed 
for at se din fl otte sandskulptur  

  Hjemmebiograf og pyjamasfest
Der er intet der udstråler hygge mere end en tur i sommerhus - 
jo, så skulle det da være hvis man byggede en hjemmebiograf af 
madrasser og dyner og holdte en pyjamasfest. Sæt din yndlings-
fi lm på og varm nogle popcorn

  Inviter påsken ind og lav et karsehoved
Alt du skal bruge er en nylonstrømpe, karse, vat og en tusch. Klip 
cirka 15 cm. af en hudfarvet nylonstrømpe. Fyld karse i tåen af 
strømpen, fyld så vat i. Der skal være nok til at hovedet har en 
diameter på ca. 8-9 cm. Inden du binder sammen skal du have en 
væge med op i hovedet. Dette kan laves af vat eller bomuldsstof. 
Vægen stikkes i vand i et glas, så karsehovedet kan sige vand. 
Mal derefter et ansigt på strømpen og se håret gro langsomt

  Blokhus Drive-In Dinner

Den 11. april kl 18.30-20.30
- Fællesspisning sammen hver for sig.
Bestil mad fra dit yndlings spisested i Blokhus eller omegn og 
spis det i din bil nede på stranden, til Venstre for nedkørslen. 
Hvis vejret ligger op til det, kan maden evt. spises fra bagage-
rummet med bagklappen åben. Nyd dit måltid sammen med 
andre men med god afstand og se den fl otte udsigt over Vester-
havet mens solen går ned.

 “Staycation
er en sammentrækning af

stay, at blive, og vacation, ferie.
Staycation betyder at man holder 

ferie i hjemlige rammer, hvad enten 
det er i feriehuset eller i eget hjem. 

Dagligdagens rutiner og arbejde 
tilsidesættes og der er plads

til en ekstra is og tid til
at lege turist i eget område”

Påsken 2020


