
BLOKHUS
Oplevelser ved Vesterhavet

BLOKHUS BÅL & BINGO
DRIVE-IN MIDSOMMER VED VESTERHAVET

PÅ BLOKHUS STRAND SYD FOR NEDKØRSLEN

TIRSDAG D. 23. JUNI 2020TIRSDAG D. 23. JUNI 2020TIRSDAG D. 23. JUNI 2020TIRSDAG D. 23. JUNI 2020
HEKSEN ER LAVET AF HUNE 
NATURBØRNEHAVE 

Arrangørende henstiller publikum til at følge myndighedernes særlige
Covid-19 retningslinjer:
• Kun adgang til eventområdet for biler der har betalt pladsgebyr
• Ingen færdsel udenfor bilerne eller i klitterne under eventen
• Kun venstre vindue må rulles ned 
• Der fore� ndes ikke toiletter på pladsen
• Bilerne kan ikke forlade eventområdet før tid

OBS BEGRÆNSET GENNEMKØRSEL MELLEM RØDHUS
OG BLOKHUS I PERIODEN 18.30 - 21.45

PROGRAM:
19.00  Eventarealet åbner for biler (sidste indkørsel kl. 19.35)

19.45  Bilbingo over bilradioen - ved Peter Skram
 - Husk kuglepenne til alle i bilen og evt. en ekstra FM-radio i tilfælde af fl adt batteri

20.45  Båltale ved Mogens Christen Gade, Borgmester Jammerbugt Kommune

21.00  Bålet tændes og midsommervise

21.30  Eventområdet lukker – Alle biler bedes forlade området

Dårligt vejr og off . bekendtgørelser vil kunne forårsage ændringer eller afl ysning. Hold jer orienteret på blokhus.dk

MAX KAPACITET 150 BILER
– adgang efter først til mølle-princippet
Pladsgebyr kr. 100,- pr. bil inklusive bingo-
plader til max. 5 personer
Betaling via Mobilepay til 78 8 35 eller
netto kontant (ingen veksling eller
byttepenge)

INGEN ADGANG FOR CAMPINGVOGNE

- den italienske restaurant i Blokhus siden 1996 

Reserver bord eller bestil 
Take Away

:: Tlf: 9820 8811 :: 
Støvesvej 3 Blokhus
(Ved siden af Blokhus Feriecenter)

   

- den italienske restaurant i Blokhus siden 1996 

:: Åbningstider: hver dag i JUNI fra kl. 17, hver dag i JULI fra kl. 12.30 :: 
Reserver bord eller bestil Take Away fra vores uvidede Menukort ::

Find os på Sottovento.dk / e-mail:ristorante@sottovento.dk 
På Google, Facebook, Tripadvisor og Instagram som SOTTOVENTOBLOKHUS

PROGRAMSPONSOR:



MIDSOMMERVISEN
”VI ELSKER VORT LAND”

TEXT: HOLGER DRACHMANN, 1885
MELODI P. E. LANGE-MÜLLER, 1885

Vi elsker vor land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli'r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter,
så varme så glade. 

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er fl est,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til fl ittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler. 

Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
under mark over strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde
hver by har sin heks,
og hver sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli'r tvivlende kolde.
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