
THORUPSTRAND   KLIM   SLETTESTRAND   TRANUM 

Program

10.-18. oktober 2020



I efterårsferien fra den 10.-18. oktober 2020 bliver der sat fokus på
bæredygtighed i Thorupstrand, Klim, Slettestrand og Tranum, når der for 
2. år afholdes Bæredygtighedsfestival i området. 

Bæredygtighedsfestivalen er et arrangement for hele familien, som vil
emme af leg, læring og spændende aktiviteter, der alt sammen rimer på
bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. 

Du kan blandt andet komme med på en masse skønne ture i naturen, bygge
dit eget fuglehus, smage de lækre lokale råvarer, være aktiv i naturen, lære
at filetere en skånsomt fanget fisk og meget mere. 

Læs mere her i programmet og lad dig inspirere. Og se mere på Facebook
under www.facebook.com/BaeredygtighedsfestivalSlettestrand 

Husk at holde afstand og bruge håndsprit - pas godt på hinanden og vær
selv et godt forbillede.

BÆREDYGTIGHEDSFESTIVAL 2020
FRA LØRDAG DEN 10. TIL SØNDAG DEN 18. OKTOBER

Vi glæder os til at se dig og din familie!
Til jer fra alle os i Thorupstrand, Klim, Slettestrand og Tranum. 
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Restaurant Klim Strand | 17.30-20 | 72 62 20 39 | Havvejen 167, Klim, *
Thorupstrand Fiskehus | 11-19 i uge 42| 28 87 73 06 |Thorup Strandvej 329, Thorupstrand, *
Bistro Jammerbugt Camping | 18-21 | 25 73 38 09 |Thistedvej 546, Vester Thorup, *
Thorup Strand Røgeri | 10-16 (man. lukket) | 98 22 52 22 | Toftholmvej 43, Vester Thorup, *
Café Kulør | 12-17 | 22 64 19 27 | Slettestrandvej 148, Slettestrand, *
Feriecenter Slettestrand | 12-22 | 98 21 70 44 | Slettestrandvej 140, Slettestrand, *
Klitrosen | 18-22 | 98 20 80 20 | Slettestrandvej 130, Slettestrand, *
Rønnes Hotel & Restaurant | 12-14 & 18-21 | 98 21 71 50 | Kystvejen 25, Slettestrand, *
Hotel Nor - Badehotellet | 12-21 | 98 21 71 33 |Slettestrandvej 88, Slettestrand, *
Café Midtpunkt | to.-sø. 17-19.30 |  | Tranhøj 4b, Tranum, 9460 Brovst

* befinder sig i postnummer 9690 Fjerritslev
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Spisesteder

INFO OM OMRÅDET

Overnatningssteder
Jammerbugt Ferie - Feriehuse | 70 26 70 33 |
Slettestrandvej 3, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

Jammerbugt Feriepartner | 96 18 02 10 |
Østergade 3, 9690 Fjerritslev

Feriecenter Slettestrand | 98 21 70 44 |
Slettestrandvej 140, Slettestrand, 9690 Fjerritslev

Klitrosen | 98 20 80 20  |
Slettestrandvej 130, Slettestrand, 9690 Fjerritslev

Rønnes Hotel & Restaurant |98 21 71 50 |
Kystvejen 25, Slettestrand, 9690 Fjerritslev

Hotel Nor - Badehotellet | 98 21 71 33 |
Slettestrandvej 88, Slettestrand, 969 0 Fjerritslev

Idrætscenter Jammerbugt - Fjerritslev Vandrehjem |
98 21 11 90 | Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Havblik B&B | 61 75 66 33 | Slettestrandvej 60,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev

Pension Lyngbjerggaard | 26 57 27 28 | Kollerup
Strandvej 14, Kollerup, 9690 Fjerritslev

Slettegaard (lejlighed) | 98 21 70 48 | Hjortdalvej 121,
Hjortdal, 9690 Fjerritslev

Thorupstrand B&B | 25 78 54 01 | Havvejen 49,
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev

B&B i Brøndum Fjerritslev | 30 48 87 80 |
Lyngbjergvej 70, 9690 Fjerritslev

B&B lejlighed



Kl. 10.00-12.00 |Turridning på islænderheste 
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag hele efterårsferien. Vi rider 2 timers
ture gennem skoven til stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene er for alle i alderen 6/7
år og opefter - både nybegyndere og erfarne.  På turen bliver man delt op efter erfaring,
således nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere.  
Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96. Pris kr. 350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Lørdag den 10.10.2020
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Kl. 10.00-15.00 | Halloweenhygge hos Hjortdal Græskar
Køb fine hjemavlede græskar, der er mange forskellige slags i boden både pyntegræskar og
spisegræskar. Der vil også være mulighed for at skære dit eget halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33, Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm under åben himmel.
Deltag i skattejagten rundt på dyrefarmen. Der vil være en lille
præmie til alle børn, der deltager i skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52, Hjortdal, 9690
Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52



Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværkerudstilling på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig kunsthåndværkerudstilling, som omfatter
12 forskellige kunsthåndværkere med hver sin specialitet. Kunsthåndværket er udelukkende fremstillet
af genanvendte materialer eller ting fra naturen. Udstillingen omfatter blandt andet pileflet,
decoupage, dyr fremstillet af sten og jern, naturstenskunst, træskibsskrot omdannet til kunst, tasker,
smykker m.m. af gummislanger, malerier på pap og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen 143, Tranum, 9460 Brovst

Lørdag den 10.10.2020

Kl. 13.30-15.30 | Åbent MTB Teknikhold - blå
MTB KURSUS FOR LET-ØVEDE VOKSNE & UNGE. Kom og få gode råd og vejledning af vores dygtige MTB-
instruktører. Vi skal på teknikbanen, hvor vi skal træne grundlæggende færdigheder og især have fokus
på vores grundposition. Vi kan også finde på at komme ind på drop-teknik, sving-teknik mm. Kurset er
målrettet de mindre erfarne, men henvender sig også til ryttere, der ikke før har modtaget undervisning.
Holdet er primært for voksne og unge (fra ca. 14 år) med en vis erfaring med at cykle – læs mere om
graduering af MTB hold længere ned. 
Pris: 200,-/voksen. Tilmelding er nødvendigt - kig forbi receptionen eller kontakt os på tlf. 9821 7044
eller mail@slettestrand.dk
Der er et begrænset antal pladser!
Blå: For nybegynderen og den letøvede. Vi arbejder med grundposition og tager skridtet videre til den
dynamiske grundposition. Vi kan også finde på at komme ind på drop-teknik, sving-teknik mm. Er du
erfaren kan det stadig være en fordel at komme med på et blåt hold og få genopfrisket grund-teknikker.
Kører vi guidet tur, er det på blå spor.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140, Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44
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Kl.10.00-11.30 | MTB for børn - grøn
EN SJOV FORMIDDAG MED MTB TEKNIKTRÆNING I BØRNESTØRRELSE! Vi skal på teknikbanen, hvor vi
skal lave nogle sjove tekniklege og blive endnu sejere til at cykle. Børn under 6 år skal have en forælder
med (forældre er gratis). Holdet varer ca. 1,5 timer. Mødested: ved receptionen på Feriecenter
Slettestrand Der vil være max 12 børn pr. instruktør. 
Pris: kr. 100,- /barn. Tilmelding er nødvendigt.
Kig forbi receptionen / kontakt os på tlf. 9821 7044 / mail@slettestrand.dk Begrænset antal pladser.
Grøn: For alle! Der tages udgangspunkt i nybegynderen, og vi starter helt fra bunden med
at lære cyklen at kende. Vi kommer ind på bremseteknik og stabil grundposition. Har du en vis erfaring,
men trænger til at få opfrisket grundposition på cyklen, så kan du sagtens få noget ud af holdet. Kører
vi guidet tur, er det
primært på grusvej og brede skovstier.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140, Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44

Søndag den 11.10.2020
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Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver
dag hele efterårsferien.  Vi rider 2 timers ture
gennem skoven til stranden ved Svinkløv
Badehotel. Turene er for alle i alderen 6/7 år
og opefter - både nybegyndere og erfarne.  På
turen bliver man delt op efter erfaring, således
nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere. 
Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96.
Pris kr. 350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74,
Hjortdal 9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Kl. 10.00-15.00 | Halloweenhygge hos Hjortdal Græskar
Køb fine hjemavlede græskar, der er mange forskellige slags i
boden både pyntegræskar og spisegræskar. Der vil også
være mulighed for at skære dit eget halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33, Hjortdal, 9690
Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52



Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal
Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm
under åben himmel. Deltag i skattejagten
rundt på dyrefarmen. Der vil være en lille
præmie til alle børn der deltager i
skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52,
Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52

Søndag den 11.10.2020
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Kl. 10.00-17.00 | Kig ind i keramikværkstedet
Kig forbi Tranum Lys og Glas og se hvordan der
arbejdes i keramikværkstedet. Der drejes,
modelleres og arbejdes med lokalt ler.
Arr.: Tranum Lys og Glas, Ejstrupvej 11, Tranum,
9460 Brovst, tlf. 21 56 33 05

Kl. 11.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværker-
udstilling på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en
bæredygtig kunsthåndværkerudstilling, som
omfatter 12 forskellige kunsthåndværkere med
hver sin specialitet. Kunsthåndværket er
udelukkende fremstillet af genanvendte
materialer eller ting fra naturen. Udstillingen
omfatter blandt andet pileflet, decoupage, dyr
fremstillet af sten og jern, naturstenskunst,
træskibsskrot omdannet til kunst, tasker,
smykker m.m. af gummislanger, malerier på pap
og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand
Strandvejen 143, Tranum, 9460 Brovst

Kl. 16.00-17.30 | Ginsmagning - Thorupstrand
Fiskehus & Tranum Mølle Destilleri
Har du lyst til at starte din efterårsferie med en
oplevelse i ginnens verden? Så besøg Thorupstrand
Fiskehus. Her kommer Hanne og Ulrik fra  det lokale
Tranum Mølle Destilleri og præsenterer deres gins,
med skarpe smagsprøver og eksempler på, hvordan
deres gins kan bruges. Alt er garneret med
røverhistorier og højt humør. Melder sulten sig efter
ginsmagningen, er Fiskehuset klar til at servere deres
lækre fiskeretter. Og har man lyst til at købe en flaske
gin eller to med sig hjem, kan det også sagtens lade
sig gøre. Deltagelse koster 100 kr./person. 
Billetterne købes i Tranum Mølle Destilleris webshop
www.tranummølle.dk. Vær opmærksom på, at der
begrænset antal pladser. 
Arr.: Thorupstrand Fiskehus, Thorupstrandvej 329,
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev, tlf 50 46 90 81
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Kl. 10.30-13.30 | Guidet vandretur inkl. frokost ved
Thorupstrand
En dejlig 7 km guidet vandretur, hvor ro, nærvær og
de gode historier fra Thorupstrand og
Jammerbugten er på programmet. Ruten er ret
flad, og vi går ad gode og brede stier. Den sidste
kilometer tilbagelægger vi direkte på stranden med
hav, sand og bølgebrus som nærmeste følgesvend.
I løbet af turen er der flere stop, hvor der fortælles
om fiskerne, skudehandlen og områdets mange
historier. Ved Thorupstrand bænker vi os i
Thorupstrand Fiskehus for at nyde en portion friske
fish & chips og en øl/vand/glas hvidvin (inkl.). Her
vil indehaveren Janni, fortælle lidt om, hvordan
Thorupstrand Fistehus startede. Guide på turen er
Bitten Holmsgaard, der er journalist, rejseleder og
lokalguide, og som driver rejsebloggen Stedkender.
Max 12 deltagere. Pris: 295,-
Tilmelding: Send en sms til Bitten på 5124 3646,
hun skriver tilbage om der er plads, i så fald
indbetales beløbet på mobilepay til hendes
nummer.
Arr.: Stedkender ved Bitten Holmsgaard, 
mobil 51 24 36 46

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm under åben
himmel. Deltag i skattejagten rundt på dyrefarmen.
Der vil være en lille præmie til alle børn der deltager i
skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52

Mandag den 12.10.2020

Kl. 10.00-15.00 | Workshop med
Skraldekaravanen i Thorupstrand
Kom forbi Skraldekaravanen, hvor Karina vil
fortælle om, hvordan de håndterer og sorterer
affald i kommunen. Du kan også deltage i
workshop og lave ting af affald/genbrug. 
Pris kr. 20 pr. person pr. aktivitet.
Aktivitet 1: Gave- eller opbevaringsæsker af
mælkekartoner
Aktivitet 2: Dekorering af konservesdåser (de
kan blive til urtepotter, fyrfadsholder, lanterne,
opbevaring) 
Aktivitet 3: Gaveposer af avispapir
Aktivitet 4: Collage af affald
Mødested: Havhytten, Thorupstrand
Tilmelding er nødvendigt. Ring eller send sms på
41 91 25 78 og book en tid.
Arr.: Jammerbugt Kommune, Skraldekaravanen
v/Karina Kloosterman Jensen, mobil 41 91 25 78

Kl. 10.00-15.00 | Halloweenhygge hos Hjortdal Græskar
Køb fine hjemavlede græskar, der er mange forskellige
slags i boden både pyntegræskar og spisegræskar. Der
vil også være mulighed for at skære dit eget
halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33, Hjortdal, 
9690 Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52



Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag hele
efterårsferien.  Vi rider 2 timers ture gennem skoven til
stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene er for alle i
alderen 6/7 år og opefter - både nybegyndere og
erfarne.  På turen bliver man delt op efter erfaring,
således nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere. 
Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96. Pris kr.
350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Mandag den 12.10.2020
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Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværkerudstilling
på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig
kunsthåndværkerudstilling, som omfatter 12 forskellige
kunsthåndværkere med hver sin specialitet.
Kunsthåndværket er udelukkende fremstillet af
genanvendte materialer eller ting fra naturen. Udstillingen
omfatter blandt andet pileflet, decoupage, dyr fremstillet
af sten og jern, naturstenskunst, træskibsskrot omdannet
til kunst, tasker, smykker m.m. af gummislanger, malerier
på pap og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen 143,
Tranum, 9460 Brovst

Kl. 14.00-16.00 | Lav en finurlig figur af
strandfund
I denne workshop kan du lave sjove figurer af
strandfund, som man selv har fundet ved
stranden, eller man kan benytte sig af vores
rodekasser. Alt fra stranden kan bruges, træ,
sten, fjer, plastik, tang, skaller m.m. Man får
hjælp og vejledning til, hvordan man kan sætte
tingene sammen. Workshoppen er for både børn
og voksne. Pris: 50 kr. per person. Betaling
kontant eller MobilePay. 
Tilmelding: Book en tid med antal og alder hos
Gerda Tranberg på tlf. eller sms 20 10 91 07
(også MobilePay-nummer).
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand
Strandvejen 143, Tranum, 9460 Brovst Kl.15.30-16.15 | Beat & Brøl i Dinosaurland

Mød de to dukker, pigen Beat og drengen Brøl.
Sammen med vildmanden Morten, tager de hele
vejen til dinosaurlandet og besøger de kendte og
berygtede dinosaurer. Der er blandt andet tale
om Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops,
Pterodactyl, Spinosaurus, Velociraptor og verdens
største Dino, Titanosaurus. Hvert dyr får en
historie, samt en sang med på vejen, og lytter
man godt efter, kan man faktisk lære lidt om de
store dyr. Så tag din yndlingsdino under armen
og mød op til 45 min i Dinosaurland (måske laver
vi en sang med netop din dino?). Koncerten er for
børn, og det er gratis at deltage.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44



Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag hele
efterårsferien.  Vi rider 2 timers ture gennem skoven til
stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene er for alle i
alderen 6/7 år og opefter - både nybegyndere og
erfarne.  På turen bliver man delt op efter erfaring,
således nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere. 
Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96. Pris kr.
350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Tirsdag den 13.10.2020
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Kl. 10.00-12.00 | Workshop - arbejde med stumpeglas 
I workshoppen har du mulighed for at lave din egen
lille glaskunst efter stumpeglasprincippet. Du anvender
glas, der i forvejen er indfarvet, limer glasset sammen,
og dekorerer det evt. lidt mere. Glasset bliver så
smeltet sammen og kan hentes næste dag. Glasset
afregnes med 50 kr. pr. 100 g glas på dagen. Pris pr.
deltager 150 kr. Tilmelding nødvendig.
Arr.: Tranum Lys og Glas, Ejstrupvej 11, Tranum, 9460
Brovst, tlf. 21 56 33 05

Kl. 10.00-15.00 | Workshop med Skraldekaravanen
Kom forbi Skraldekaravanen, hvor Karina vil
fortælle om hvordan de håndterer og sorterer affald i
kommunen. Du kan også deltage i workshop og lave
ting af affald/genbrug. Pris kr. 20 pr. person pr.
aktivitet.
Aktivitet 1: Gave- eller opbevaringsæsker af
mælkekartoner
Aktivitet 2: Dekorering af konservesdåser (de kan
blive til urtepotter, fyrfadsholder, lanterne,
opbevaring) 
Aktivitet 3: Gaveposer af avispapir
Aktivitet 4: Collage af affald
Mødested: Tranum, græsplænen v/Dagli  Brugsen
Tilmelding nødvendigt. Ring eller send sms på 
41 91 25 78 og book en tid.
Arr.: Jammerbugt Kommune, Skraldekaravanen
v/Karina Kloosterman Jensen, mobil 41 91 25 78

Kl. 10.00-15.00 | Halloweenhygge hos Hjortdal Græskar
Køb fine hjemavlede græskar, der er mange forskellige
slags i boden både pyntegræskar og spisegræskar. Der
vil også være mulighed for at skære dit eget
halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33, Hjortdal, 9690
Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal
Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm under
åben himmel. Deltag i skattejagten rundt på
dyrefarmen. Der vil være en lille præmie til alle
børn der deltager i skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52,
Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52



Kl. 11.00-17.00 | Lokalt råvaremarked i Han Herred
Havbådehus
Mød de lokale råvareproducenter fra området og
køb lidt godt med hjem til aftensmaden. Mød Gjøl
Bigård, Chenillen, Tranum Mølle Destilleri,
Naturbruget Tranum, Bugtens Bryghus, Vester
Hedegaard, SEP Nord og FN Forbundet. 
CORONA-INFORMATION:
Vi tager selvfølgelig alle forbehold, når det
kommer til at passe på både standholdere og
gæster, så der kan også nå at ske ændringer i
antal deltagere. Sørg gerne selv for at holde
afstand og vask hænder eller brug håndsprit.
Arr.: Havbådehuset, Slettestrandvej 162,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 20 70 08 70 og
VisitJammerbugten, tlf. 41 91 39 76

Tirsdag den 13.10.2020
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Kl. 13.30-15.30 | Guidet MTB tur for familier
Vi skal ud i Svinkløv Plantage på børnenes
præmisser, hvor vi guider jer rundt til de sjoveste
steder på sporet, vi skal kaste sten i åen og have
en lille snack undervejs! Vores instruktører er
uddannede MTB-guider og – instruktører, og vi
planlægger en rute, så alle får en god og sjov
oplevelse. Du kan komme på din egen MTB eller
låne én af vores fede udlejningscykler. Vi har
udlejningscykler, der passer børn helt ned til 5 år,
og skulle børnene blive trætte undervejs, har vi en
”TowWhee” med i rygsækken, så børnene kan
blive trukket. Til de allermindste børn, er der
mulighed for at låne en Feva Star Seat, hvor børn
i alderen 2-4 år kan køre med på forældrenes
cykel. Husk praktisk tøj og sko efter vejret samt en
drikkedunk med vand (kan også købes i
receptionen). Mødested: Ved receptionen,
Feriecenter Slettestrand. 
Pris: kr. 250 pr. voksen/barn | inkl. leje af cykel
og hjelm: kr. 350 pr. voksen/barn. Tilmelding
nødvendig.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, 
tlf. 98 21 70 44

Kl. 11.00-16.00 | Prøv en elbil eller en hybrid – eller
begge dele?
AutoFjerritslev stiller op med Renault Zoe og den helt nye
Clio V E-TECH Hybrid. De vil være til stede i Slettestrand
og tilbyder prøvekørsler fra 11-16. Derudover vil bilerne
befinde sig i området omkring Feriecenter Slettestrand i
ugens løb, hvor du kan ringe til nummeret i ruden, hvis
du har lyst til en prøvetur. 
Mødested: Plænen på venstre side ned mod vandet og
skråt overfor Cafè Kulør, Slettestrandvej 148,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev.
Arr.: AutoFjerritslev v/Daniel Thorsted, tlf. 24 98 31 83



Tirsdag den 13.10.2020
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Kl. 14.00-16.00 | Mal på genbrugskrus,-skåle mm.
I denne workshop kan du male og dekorere
genbrugsting og sager - så som krus, kopper,
skåle, fade, kander og meget mere. Vi har masser
af genstande, men du må også gerne selv
medbringe. Workshoppen er for både børn og
voksne. Pris: 50 kr. per person. Betaling kontant
eller MobilePay 23 39 27 32.
Tilmelding: Book en tid med antal og alder hos
Margit Poulsen på tlf. eller sms 23 39 27 32.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand
Strandvejen 143, Tranum, 9460 Brovst

Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværkerudstilling
på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig
kunsthåndværkerudstilling, som omfatter 12 forskellige
kunsthåndværkere med hver sin specialitet.
Kunsthåndværket er udelukkende fremstillet af
genanvendte materialer eller ting fra naturen.
Udstillingen omfatter blandt andet pileflet, decoupage,
dyr fremstillet af sten og jern, naturstenskunst,
træskibsskrot omdannet til kunst, tasker, smykker m.m.
af gummislanger, malerier på pap og meget mere. 
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen
143, Tranum, 9460 Brovst

Kl. 19.00 | Pandekagehygge i Slettestrand
Hver tirsdag står vi klar med friskbagte
pandekager over bål, og vi hygger os med sang
og musik. Vi er udendørs i gårdspladsen eller i
“hyggehytten”, som du finder i gårdspladsen.
Mødested: Ved hyggehytten, Feriecenter
Slettestrand 
Pris: 35 kr. pr. pers. for pandekager saft og kaffe.
Tilmelding: ikke nødvendig
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44

Kl. 12.30-14.00 | Kan du filetere en fisk? 
Lær at filetere fisk af vores professionelle fiskeskærer
Lilli i Thorupstrand Fiskehus. Kom som du er og tag
noget tøj på, der kan klare lidt fisk. Tilmelding på
janni@thorupstrandfiskehus.dk. Pris pr. person kr.
300, og så får I selvfølgelig også frisk fisk med hjem
til aftensmaden. Mød op i fiskebutikken i
Thorupstrand.
Arr.: Thorupstrand Fiskehus, Thorupstrandvej 329,
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 50 46 90 81



Kl. 10.00-16.00 | Byg dit eget fuglehus og skær
dit eget græskarhoved
Håndværkerholdet og Hjortdal Købmand holder
åbent værksted og købmand. Her kan du og din
familie få mulighed for at lave fuglehuse, skære
græskar, lave snobrød over bål eller tage et spil
stigegolf eller kongespil. I tilfælde af regnvejr
flyttes aktiviteterne ind i købmandens lokaler –
dog ikke bålet! Ellers vil det hele foregå udenfor i
gården bag købmanden. Pris: 50 kr. pr. fuglehus
og 50 kr. pr. græskar. Der kan købes øl, vand,
kaffe og snobrød til rimelige priser ved
købmanden.
Arr.: Hjortdal Købmand og Håndværkerholdet,
Hjortdalvej 142, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

Onsdag den 14.10.2020

13

Kl. 11.00-14.00 | Demodag med Trailsurfers
Trailsurfers kommer med en stak nye cykler, som kan
testes på en kort runde på sporet! Det er ganske gratis
at prøve, men kør kun en kort tur så alle får mulighed
for at teste drømmecyklen! Det bliver nogle hyggelige
timer med masser af cykel-nørderi.
Mødested: Gårdspladsen, Feriecenter Slettestrand
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal
Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm
under åben himmel. Deltag i skattejagten
rundt på dyrefarmen. Der vil være en lille
præmie til alle børn der deltager i
skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52,
Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52

Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag hele
efterårsferien. Vi rider 2 timers ture gennem skoven til
stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene er for alle i
alderen 6/7 år og opefter - både nybegyndere og
erfarne.  På turen bliver man delt op efter erfaring,
således nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere. 
Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96. Pris kr.
350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Kl. 11.00-16.00 | Prøv en elbil eller en hybrid – eller begge dele?
AutoFjerritslev stiller op med Renault Zoe og den helt nye Clio V E-
TECH Hybrid. De vil være til stede i Slettestrand og tilbyder
prøvekørsler fra 11-16. Derudover vil bilerne befinde sig i området
omkring Feriecenter Slettestrand i ugens løb, hvor du kan ringe til
nummeret i ruden, hvis du har lyst til en prøvetur.
Mødested: Plænen på venstre side ned mod vandet og skråt overfor
Cafè Kulør, Slettestrandvej 148, Slettestrand, 9690 Fjerritslev.
Arr.: AutoFjerritslev v/Daniel Thorsted, tlf. 24 98 31 83



Kl. 15.00-16.30 | Trailsurfing med Team Slettestrand
Trailsurfers slutter deres Demodag i Slettestrand med
en fælles trailsurfing-tur, hvor Team Slettestrand er
med! Turen varer ca. 1,5 timer. 
Mødested: Gårdspladsen, Feriecenter Slettestrand
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44

Onsdag den 14.10.2020
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Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværker-
udstilling på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig
kunsthåndværkerudstilling, som omfatter 12
forskellige kunsthåndværkere med hver sin
specialitet. Kunsthåndværket er udelukkende
fremstillet af genanvendte materialer eller ting fra
naturen. 
Udstillingen omfatter blandt andet pileflet,
decoupage, dyr fremstillet af sten og jern,
naturstenskunst, træskibsskrot omdannet til kunst,
tasker, smykker m.m. af gummislanger, malerier på
pap og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen
143, Tranum, 9460 Brovst

Kl. 10.00-15.00 | Halloweenhygge hos
Hjortdal Græskar
Køb fine hjemavlede græskar, der er mange
forskellige slags i boden både pyntegræskar
og spisegræskar. Der vil også være mulighed
for at skære dit eget halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33,
Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52

Kl. 10.00-15.00 | Workshop med Skraldekaravanen i
Slettestrand
Kom forbi Skraldekaravanen, hvor Karina vil
fortælle om hvordan de håndterer og sorterer affald i
kommunen. Du kan også deltage i workshop og lave
ting af affald/genbrug. 
Pris: 20 kr/person pr. aktivitet:
Aktivitet 1: Gave- eller opbevaringsæsker af
mælkekartoner
Aktivitet 2: Dekorering af konservesdåser (de kan blive
til urtepotter, fyrfadsholder, lanterne, opbevaring) 
Aktivitet 3: Gaveposer af avispapir
Aktivitet 4: Collage af affald
Mødested: Han Herred Havbåde, Slettestrand.
Tilmelding nødvendigt. Ring eller send sms på
41 91 25 78 og book en tid.
Arr.: Jammerbugt Kommune, Skraldekaravanen
v/Karina Kloosterman Jensen, mobil 41 91 25 78

Kl. 14.00-16.00 | Lav dit eget smykke af cykelslanger
I denne workshop kan du lave smykker og andre finurlige ting af cykelslanger, hulsten, knapper og
andre sjove dippedutter. Vi har materialerne, men du må gerne selv medbringe sjove ting fra dine
gemmer. Workshoppen er for både børn og voksne. Pris: 50 kr. per person. Tilmelding: Book en tid med
antal og alder hos Hanne Tjell Larsen på tlf. 61 31 98 66, betaling kontant eller på MobilePay.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen 143, Tranum, 9460 Brovst
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Kl. 15.00-17.00 | Skovbadning/Shinrin Yoku
Her får du muligheden til at komme med på en lidt anderledes skovtur i det smukke og frodige område
omkring Sletteådalen. Skovbadning handler om at være til stede i skoven på en nærværende og sansende
måde. Og nej – du skal ikke have badetøj med, men du vil sikkert få en oplevelse af, at krop og sind får et
dejligt og beroligende ”brusebad” af skovens lyde og dufte. Gennem stilhed, forskellige øvelser og
meditation, prøver vi at skabe en dyb, afslappende og opmærksom forbindelse til naturen, for på den måde
at finde vejen tilbage til os selv. HUSK! Klæd dig efter vejr og vind! Det hele foregår i roligt tempo og alle kan
være med. Pak en rygsæk med vand, ekstra tøj, et tæppe og liggeunderlag. 
Mødested: P-pladsen ved Sletteådalen. Antal deltagere: max 15. Tilmelding på mobil 51 22 22 47, som også
er nummer til MobilePay. Pris: 200 kr. pr. pers. 
Arr.: Naturterapeut Susanne Nilsen, mobil 51 22 22 47, kontakt@susannenilsen.dk

Kl. 15.00-20.00 | Sanketur og madlavning over åben ild
Smag på naturen med Madsmedjens kok og naturnørd, Kresten Kronborg!  På denne tur vil Kresten guide dig i
Jammerbugtens natur igennem den smukke ådal i Svinkløv Klitplantage og lære alt om efterårets spiselige
planter, urter og svampe. Vi fylder kurvene og ender tilbage i Madsmedjen ved de brændefyrede ovne, hvor vi
sammen skal tilberede en lækker, vild middag. Du lærer at tilberede en vild menu over åben ild og får 1 Thy-
øl, 1 vand eller 1 glas økologisk vin. Selve turen varer 2 timer. Som kørestolsbruger vil der være dele af turen,
som det er svært at deltage på. Det er dog muligt at deltage på noget af turen, samt til madlavningen.
PRIS: 395,-/voksen | 205,-/barn. Tilmelding senest mandag d. 12/10 til Kresten på kresten@slettestrand.dk. 
HUSKELISTE: Praktisk tøj og sko. Kurv og kniv, hvis du har - ellers har vi.
Arr.: Madsmedjen, Slettestrandvej 26, Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 26 16 11 54

kl. 14.30-15.00 Kom og se en af Danmarks største mølleparker på land
Hele verden er ved at omstille sin energiproduktion fra fossile brændsler til bæredygtige energianlæg. I den
sammenhæng udgør vindmøller en hjørnesten i fremtidens energiforsyning. Arne Rahbek fra Vattenfall vil
fortælle, hvordan man bygger en vindmøllepark og hvordan en vindmølle fungerer. Du kan også prøve
det udstyr, man skal anvende, når man skal op i en vindmølle.
Arr.: Klim Vindmøllepark, Klim Fjordholmevej 175, Klim, 9690 Fjerritslev, tlf. 27 88 04 06
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Kl. 10.00-15.00 | Vandretur i Svinkløv Klitplantage med
svampesamling og bålfrokost
Vi skal sammen vandre fra Slettestrand og ca. 5 km
gennem den smukke klitplantage, som er udlagt til
urørt skov. Vi skal undervejs sanke og lære om de vilde
planter og svampe. Vi ender ved bålpladsen, hvor vi
skal lave frokost af de sankede urter og svampe.
Hjemturen er på egen hånd.
Mødested: Ved receptionen, Feriecenter Slettestrand
Pris: 295,-/voksen | 150,-/barn. Tilmelding nødvendig.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44

Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag hele
efterårsferien.  Vi rider 2 timers ture gennem skoven til
stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene er for alle i
alderen 6/7 år og opefter - både nybegyndere og
erfarne.  På turen bliver man delt op efter erfaring,
således nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere. 
Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96. Pris kr.
350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal, 9690
Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Kl. 12.30-14.00 | Kan du filetere en fisk? 
Lær at filetere fisk af vores professionelle fiskeskærer
Lilli i Thorupstrand Fiskehus. Kom som du er og tag
noget tøj på, der kan klare lidt fisk. Tilmelding på
janni@thorupstrandfiskehus.dk. Pris pr. person kr.
300 og så får I selvfølgelig også frisk fisk med hjem
til aftensmaden. Mød op i fiskebutikken i
Thorupstrand.
Arr.: Thorupstrand Fiskehus, Thorupstrandvej 329,
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 50 46 90 81

Kl. 10.00-15.00 | Halloweenhygge hos Hjortdal
Græskar
Køb fine hjemavlede græskar, der er mange
forskellige slags i boden både pyntegræskar og
spisegræskar. Der vil også være mulighed for at
skære dit eget halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm under åben
himmel. Deltag i skattejagten rundt på dyrefarmen.
Der vil være en lille præmie til alle børn der deltager i
skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52
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Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværker-
udstilling på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig
kunsthåndværkerudstilling, som omfatter 12 forskellige
kunsthåndværkere med hver sin specialitet.
Kunsthåndværket er udelukkende fremstillet af
genanvendte materialer eller ting fra naturen. 
Udstillingen omfatter blandt andet pileflet, decoupage,
dyr fremstillet af sten og jern, naturstenskunst,
træskibsskrot omdannet til kunst, tasker, smykker m.m.
af gummislanger, malerier på pap og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen
143, Tranum, 9460 Brovst

Kl. 13.30-15.30 | Åbent MTB Teknikhold – blå
MTB KURSUS FOR LET-ØVEDE VOKSNE & UNGE 
Kom og få gode råd og vejledning af vores
dygtige MTB-instruktører. Vi skal på teknikbanen, hvor
vi skal træne grundlæggende færdigheder og især have
fokus på vores grundposition. Vi kan også finde på at
komme ind på drop-teknik, sving-teknik mm. Kurset er
målrettet de mindre erfarne, men henvender sig også til
ryttere, der ikke før har modtaget undervisning. Holdet
er primært for voksne og unge (fra ca. 14 år) med en vis
erfaring med at cykle – læs mere om graduering af
MTB hold længere ned. Pris: 200,- /voksen. Tilmelding
er nødvendigt - kig forbi receptionen eller kontakt os på
tlf. 9821 7044 eller mail@slettestrand.dk
Der er et begrænset antal pladser!
Blå: For nybegynderen og den letøvede. Vi arbejder
med grundposition og tager skridtet videre til den
dynamiske grundposition. Vi kan også finde på at
komme ind på drop-teknik, sving-teknik mm. Er du
erfaren kan det stadig være en fordel at komme med
på et blåt hold og få genopfrisket grund-teknikker.
Kører vi guidet tur, er det på blå spor.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44

Kl. 14.00-16.00 | ”Flet en flot fisk” 
I denne workshop kan du lære at flette sjove fisk,
fugle og andre figurer af pilegrene. I figurerne
kan også indgå hulsten, træstykker, knapper og
mange andre pudsige ting. Medbring gerne ting
fra dine egne gemmer. Workshoppen er for både
børn og voksne. Pris: 50 kr. per person. 
Tilmelding: Book en tid med antal og alder hos
Annelise Pedersbæk på tlf./sms 28 26 30 77,
som også er nummer til MobilePay. Betaling kan
også være kontant.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand
Strandvejen 143, Tranum, 9460 Brovst
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Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag
hele efterårsferien.  Vi rider 2 timers ture gennem
skoven til stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene
er for alle i alderen 6/7 år og opefter - både
nybegyndere og erfarne.  På turen bliver man delt
op efter erfaring, således nybegyndere ikke rider
med erfarne ryttere.  Ring eller send en sms til Lene
på 40 19 38 96. Pris kr. 350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Kl. 10.00-12.00 | Intro til MTB i Slettestrand
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med
mountainbike, men ved du ikke helt, hvordan du
kommer i gang? Så er vores intro til MTB måske noget
for dig! Kurset er inkl. leje af én af vores fede
udlejningscykler, så du får den bedst mulige start.
Vores instruktører er uddannede MTB-guider og -
instruktører og guider dig igennem alt fra gear,
bremser, indstilling af cyklen til grundlæggende
teknik. Vi starter på vores MTB teknikbane og slutter
af på de markerede MTB-spor i Svinkløv plantage.
Du behøver hverken have kørt MTB før eller være i
god form – så længe du er klar på en sjov og
hyggelig dag i skoven. Husk praktisk tøj og sko efter
vejret samt drikkedunk med vand (kan købes i
receptionen). Aldersgrænse: Min. 12 år.
Mødested: Ved receptionen, Feriecenter Slettestrand
Pris: 350,-/voksen. (Priserne er inkl. leje af cykel og
hjelm.) Tilmelding er nødvendigt.
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140,
Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44

Kl. 14.00-16.00 | Lav en finurlig figur af strandfund 
I denne workshop kan du lave sjove figurer af strandfund,
som man selv har fundet ved stranden eller man kan
benytte sig af vores rodekasser. Alt fra stranden kan
bruges, træ, sten, fjer, plastik, tang, skaller m.m. Man får
hjælp og vejledning til hvordan man kan sætte tingene
sammen.  Workshoppen
er for både børn og voksne. Pris: 50 kr. per person. 
Tilmelding: book en tid med antal og alder hos Gerda
Tranberg på tlf. eller sms 20 10 91 07. Bealing kontant
eller på MobilePay
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen 143,
Tranum, 9460 Brovst

Kl. 10.00-16.00 | Køb dit eget unikke genbrugsnet
Du kan erhverve dig et fint og unikt net til en super
god pris. Der er indrettet sy-værksted i butikken i
dagens anledning, hvor der bliver syet net af
stofrester. Pris pr. net fra kr. 25 afhænger af størrelse
på nettet.
Arr.: Tranum Lys og Glas, Ejstrupvej 11, Tranum, 9460
Brovst, tlf. 21 56 33 05
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Kl. 10.00-15.00 | Halloweenhygge hos Hjortdal
Græskar
Køb fine hjemmeavlede græskar, der er mange
forskellige slags i boden både pyntegræskar og
spisegræskar. Der vil også være mulighed for at
skære dit eget halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal
Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm under
åben himmel. Deltag i skattejagten rundt på
dyrefarmen. Der vil være en lille præmie til alle
børn der deltager i skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52,
Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52

Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværkerudstilling
på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig
kunsthåndværkerudstilling, som omfatter 12 forskellige
kunsthåndværkere med hver sin specialitet.
Kunsthåndværket er udelukkende fremstillet af
genanvendte materialer eller ting fra naturen. 
Udstillingen omfatter blandt andet pileflet, decoupage,
dyr fremstillet af sten og jern, naturstenskunst,
træskibsskrot omdannet til kunst, tasker, smykker m.m.
af gummislanger, malerier på pap og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen 143,
Tranum, 9460 Brovst

Kl. 15.00-17.00 | Skovbadning/Shinrin Yoku
Her får du muligheden til at komme med på en lidt anderledes skovtur i det smukke og frodige område
omkring Sletteådalen. Skovbadning handler om at være til stede i skoven på en nærværende og sansende
måde. Gennem stilhed, forskellige øvelser og meditation, prøver vi at skabe en dyb, afslappende og
opmærksom forbindelse til naturen, for på den måde at finde vejen tilbage til os selv. HUSK! Klæd dig efter
vejr og vind! Det hele foregår i roligt tempo og alle kan være med. Pak en rygsæk med vand, ekstra tøj, et
tæppe og liggeunderlag. Mødested: P-pladsen ved Sletteådalen. Antal deltagere: max 15. 
Pris: 200 kr. pr. pers. Tilmelding og MobilePay på 51 22 22 47.
Arr.: Naturterapeut Susanne Nilsen, kontakt@susannenilsen.dk



Kl. 13.30-15.30 | Guidet MTB-tur for familier
Vi skal ud i Svinkløv Plantage på børnenes præmisser, hvor vi guider jer rundt til de sjoveste steder på sporet, vi
skal kaste sten i åen og have en lille snack undervejs! Vores instruktører er uddannede MTB-guider og –
instruktører og vi planlægger en rute, så alle får en god og sjov oplevelse. Du kan komme på din egen MTB eller
låne én af vores fede udlejningscykler. Børn og forældre i alle aldre er velkomne på ture! Vi har udlejningscykler,
der passer børn helt ned til 5 år, og skulle børnene blive trætte undervejs har vi en ”TowWhee” med i rygsækken,
så børnene kan blive trukket. Til de allermindste børn, er der mulighed for at låne en Feva Star Seat, hvor børn i
alderen 2-4 år kan køre med på forældrenes cykel. Husk Praktisk tøj og sko efter vejret samt en drikkedunk med
vand (kan også købes i receptionen). Mødested: Ved receptionen, Feriecenter Slettestrand. Pris: 250,- pr.
voksen/barn | inkl. leje af cykel og hjelm: 350,- pr. voksen/barn. Tilmelding er nødvendigt. 
Arr.: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 140, Slettestrand, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44
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Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag hele efterårsferien.  Vi rider 2 timers ture gennem skoven
til stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene er for alle i alderen 6/7 år og opefter - både nybegyndere og
erfarne.  På turen bliver man delt op efter erfaring, således nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere. 
Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96. Pris kr. 350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal
Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm under
åben himmel. Deltag i skattejagten rundt på
dyrefarmen. Der vil være en lille præmie til alle
børn der deltager i skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52,
Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52
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Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig
kunsthåndværkerudstilling på Galleri Tranum
Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig
kunsthåndværkerudstilling, som omfatter 12
forskellige kunsthåndværkere med hver sin
specialitet. Kunsthåndværket er udelukkende
fremstillet af genanvendte materialer eller ting fra
naturen.  Udstillingen omfatter blandt andet
pileflet, decoupage, dyr fremstillet af sten og jern,
naturstenskunst, træskibsskrot omdannet til kunst,
tasker, smykker m.m. af gummislanger, malerier på
pap og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen
143, Tranum, 9460 Brovst

Kl. 15.00-17.00 | Skovbadning/Shinrin Yoku
Her får du muligheden til at komme med på en lidt
anderledes skovtur i det smukke og frodige område
omkring Sletteådalen. Skovbadning handler om at
være til stede i skoven på en nærværende og
sansende måde. Gennem stilhed, forskellige øvelser
og meditation, prøver vi at skabe en dyb,
afslappende og opmærksom forbindelse til naturen,
for på den måde at finde vejen tilbage til os selv.
HUSK! Klæd dig efter vejr og vind! Det hele foregår i
roligt tempo og alle kan være med. Pak en rygsæk
med vand, ekstra tøj, et tæppe og liggeunderlag.
Mødested: P-pladsen ved Sletteådalen. Antal
deltagere: max 15. 
Pris: 200 kr. pr. pers. Tilmelding og MobilePay på 
51 22 22 47. 
Arr.: Naturterapeut Susanne Nilsen,
kontakt@susannenilsen.dk

Kl. 10.00-15.00 | Hallowenhygge hos Hjortdal Græskar
Køb fine hjemmeavlede græskar, der er mange forskellige slags i
boden både pyntegræskar og spisegræskar. Der vil også være
mulighed for at skære dit eget halloweengræskar. 
Arr.: Hjortdal Græskar, Hjortdalvej 33, Hjortdal, 
9690 Fjerritslev, tlf. 23 71 19 52
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Kl. 10.00-12.00 | Turridning på islænderheste
Svinkløv Turridning arrangerer rideture hver dag hele efterårsferien.  Vi rider 2 timers ture
gennem skoven til stranden ved Svinkløv Badehotel. Turene er for alle i alderen 6/7 år og
opefter - både nybegyndere og erfarne.  På turen bliver man delt op efter erfaring, således
nybegyndere ikke rider med erfarne ryttere.  Ring eller send en sms til Lene på 40 19 38 96.
Pris kr. 350 pr. person.
Arr.: Svinkløv Turridning, Hjortdalvej 74, Hjortdal, 9690 Fjerritslev, tlf. 40 19 38 96

Kl. 10.00-16.00 | Skattejagt hos Hjortdal Dyrefarm
Besøg de 350 dyr på Hjortdal Dyrefarm under åben
himmel. Deltag i skattejagten rundt på dyrefarmen.
Der vil være en lille præmie til alle børn der deltager i
skattejagten.
Arr.: Hjortdal Dyrefarm, Slettestrandvej 52, Hjortdal,
9690 Fjerritslev, tlf. 22 62 91 52

Kl. 13.00-17.00 | Bæredygtig kunsthåndværkerudstilling på Galleri Tranum Strandgård
Kunstgruppen Silikone er arrangør af en bæredygtig kunsthåndværkerudstilling, som omfatter 12 forskellige
kunsthåndværkere med hver sin specialitet. Kunsthåndværket er udelukkende fremstillet af genanvendte
materialer eller ting fra naturen. 
Udstillingen omfatter blandt andet pileflet, decoupage, dyr fremstillet af sten og jern, naturstenskunst,
træskibsskrot omdannet til kunst, tasker, smykker m.m. af gummislanger, malerier på pap og meget mere.
Arr.: Galleri Tranum Strandgård, Strand Strandvejen 143, Tranum, 9460 Brovst

Kl. 10.00-13.30 | 11 km frisk vandretur
inkl. efterårssuppe
Vandretur ad den certificerede
premiumrute Tranum-Fosdal-ruten. Læs
mere på Facebook under
Bæredygtighedsfestivalen.
Arr.: Tranum Landsbyråd, tlf. 61 51 60 65



Søndag den 18.10.2020

23

Rettelser til programmet
Følg med på Facebook:
www.facebook.com/BaeredygtighedsfestivalSlettestrand

Hvis der bliver rettelser og aflysninger, kan du finde dem der.

Vi ønsker dig og din familie en rigtig dejlig efterårferie.

Mange hilsner
Destination Svinkløv/Slettestrand-Thorupstrand



#GØRVERDENSMÅLTILHVERDAGSMÅL

Find Bæredygtighedsfestivalen på Facebook:
https://www.facebook.com/BaeredygtighedsfestivalSlettestrand

Corona: Alle vore arrangører tager ansvar for at overholde regeringens retningslinjer
og krav. Sørg selv for at holde afstand og rengøre dine hænder ofte.

 Alle arrangementer er med forbehold for aflysninger og vejrlig.


