
❄

BLOKHUSBLOKHUS
VINTERFESTIVALVINTERFESTIVAL

DEN 13. - 28. FEBRUAR 2021

Destination Blokhus præsenterer:
Destination Blokhus præsenterer:

HJÆLP HINANDEN MED 
AT PASSE PÅ - HUSK:

2 M

❄ f
❄BLOKHUS VINTERFESTIVALBLOKHUS VINTERFESTIVAL

OP GAVELØB FOR HELE  FAMIL IEN
Alle dage: 18.00 - 24.00
Spor i mørket 
– Refleksløb for hele familien
Følg de små fodspor rundt i 
Blokhus på en ca. 2 km lang tur. På 
vejen vil I finde nogle fodspor fra 
danske dyr. Hvis I kan gætte hvilke 
dyr de kommer fra, vil I få 4 tal som 
I skal bruge til at åbne skattekisten. 
Fodsporene sidder både højt og lavt og nogle gange skal man lede lidt for 
at finde dem. Medbring en god lommelygte og håndsprit. Jagten starter 

bag Tårnet ved Kalstrup på Torvet. Når I finder skatten, skal alle børn 
under 12 år tage en guldmønt. Næste dag kan mønten ombyttes til en 
lille præmie hos Spar Blokhus. OBS: Det er kun muligt at deltage i løbet 
én gang i løbet af vinterferien. Husk at spritte skattekisten af både før og 
efter åbning. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus

15. & 22. februar: 11.00 - 13.00 SnapChat opgaveløb
Fedt opgaveløb i Blokhus hvor opgaverne løses ved brug af SnapChat. 
Senest start klokken 12. Opgaverne kan løses i eget tempo. Seneste 
indlevering af rigtige svar klokken 13. NB: Medbring en kameratelefon, 
hvor SnapChat er installeret og klar til brug. Husk at holde afstand. Gratis. 
Mødested: Scenen Blokhus Torv, 9492 Blokhus Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus

SE MERE PÅ BLOKHUS.DK 
OG VISITJAMMERBUGTEN.DK
Vi tager forbehold for ændringer grundet Covid-19

BLOKHUS
Oplevelser ved Vesterhavet

BLOKHUS
Oplevelser ved Vesterhavet
Medlem af ErhvervsSamvirket Blokhus.dk

Blokhus Quizzen- online

Fastelavns Balladeruten

Golf Pay and Play

Gå på opdagelse i Hune Kirke 

Hjertestien og kærlighedsgåden 

Kast katten i tønden

MTB-træning i små grupper

Padel hos Blokhus Golfcenter

Pizzabager i egen have 

Ridetur på islandske heste

Sauna med havblik

Skøjteløb på Blokhus Skøjtebane 

SnapChat opgaveløb

Refleksløb for hele familien

Sten bytte projektet – Mal og byt

Sæt Vægt på Blokhus- Konkurrence

Ta’ en cykeltur i Blokhus Klitplantage

Vinterbadning

Vintervandring med Fodslaw

Magisk Mulepose fra Vendsyssel Kunstmuseum

HVAD KAN JEG LAVE I  DAG?
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DEN 13. - 28. FEBRUAR 2021
(UGE 7 + 8)

ISNENDE VINTEROPLEVELSER

Alle dage: 11.00 - 21.00 Skøjteløb på Blokhus 
Skøjtebane (hver aften fra 
17.00 -21.00  er der Disco on Ice)
Prøv Danmarks vel nok hyggeligste skøjtebane
i hjertet af Blokhus. Tidsbestilling er 
obligatorisk. Book en tid på: 
blokhusskojtebane.dk 
Pris kr. 50,- pr. person inklusive 
skøjter. Egne skøjter kan anvendes, 
men samme pris. OBS: hold dig 
opdateret på hjemmesiden inden 
du tager hjemmefra- her kan du
også læse gældende 
retningslinjer.
Sted: Blokhus Torv, 
9492 Blokhus

OUTD O OR BLOKHUS
-  NATURLIGVIS

Alle dage: Vintervandring på  
den særlige Vinterferie-rute
Fodslaw Jammerbugt har afmærket en 
særlig smuk rute, hvor man på egen hånd 
kan vandre i forbindelse med Blokhus Vin-
terfestival. Følg pilene og oplev det barske 
klitlandskab og den fortryllende vinterskov. 
Gratis. Ikke egnet for gangbesværede. 
Længde ca. 8-10 km. Der er mulighed for 
at tage en ”genvej” hvorved ruten kun er 
4-5 km. Startsted: Busholdepladsen ved 
Møllevej, 9492 Blokhus. Arr.: Fodslaw Jam-
merbugten i samarbejde med Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus

Alle dage: 8.00 Vinterbadning 
- Spring i bølgen blå
Følg tidens trend og start dagen med en 
frisk tur i det brusende Vesterhav. Grundet 
forsamlingsforbuddet er der ingen fælles-
badning, men kommer du klokken 08 vil 
der være andre badende på stranden. Sted: 
Nedenfor Sømærket på Blokhus Strand

13., 16., 17., 23 & 24. februar:  
10.00 - 19.00 Sauna med havblik 
- selvforkælelse i første klitrække 
Lej hele Saunahytten og lad jer forkæle 
med en unik wellness-oplevelse i første 
klitrække. Saunaen står tæt på vandkan-
ten på Blokhus Strand, så når kroppen er 
varmet godt op, er der ikke noget mere 
opfriskende end en dukkert i det iskolde 
Vesterhav. Saunahytten sprittes naturligvis 
af efter hver booking, så I trygt kan lade jer 
forkæle. Maks. 5 personer jvf. forsamlings-
forbuddet. Anvend rabatkoden ”Vinter2021” 
for kr. 500,- rabat i hele vinterferien. Fra kr. 
795,- med rabat. Saunaen skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

Alle dage: 9.00 Ridetur i terræn på 
islandske heste
Tag med på denne sjove ridetur i terrænet 
omkring Fårup Sommerland. I får også 
muligheden for at hjælpe med at klargøre 
hestene, før I sendes afsted. Sammen-
lagt varer turen 2 timer inkl. klargøring 
af hestene. Turen er for ryttere over 7 år, 
som har prøvet at ride og er let øvede. Pris: 
fra kr. 95,- til kr. 350,- Booking på: https://
shop.faarupsommerland.dk/da/ny_ridning 
Arr.: Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 
Blokhus 

13. 21. & 27. februar:
10.00 - 11.30
MTB-træning i små grupper
Fed MTB-træning for Alle uanset niveau. 
Deltagere opdeles på forhånd i små grupper 
jvf. forsamlingsforbuddet. Tilmelding til 
saltumtrim@gmail.com eller tlf.: 20 95 16 
27, senest dagen inden klokken 10. Oplys 
niveau ved booking. Medbring selv MTB 
og vand. Cykel kan lejes hos Hune-Blok-
hus Cykeludlejning. Hjelm er obligatorisk. 
Mødested den 13. & 27. februar: Nolshallen, 
Nolsvej, 1 9493 Saltum. Mødested den 21. 
februar: Mødested: P-pladsen Gateway 
Blokhus. Aalborgvej, 9492 Blokhus Arr.: 
Saltum Trim

Alle dage: 7.00 - 22.00 
Padel hos Blokhus Golfcenter
Prøv den populære nye ketchersport Padel, 
som er en kombination mellem squash og 
tennis, og som spilles på en delvist lukket 
bane med fire spillere. Booking af bane og 
priser på: matchi.se/book søg på Blokhus 
Golfcenter. Arr.: Blokhus Golfcenter, Hu-
netorpvej 115, 9490 Pandrup

Alle dage: 9.00 - 16 .00 Golf Pay and 
Play hos Blokhus Golfcenter
Prøv den udfordrende 9-hullers korthuls-
bane både med par 3 og par 4 huller samt 
vandhuller, doglegs, mounts og perfek-
te greens. Ingen krav om medlemskab. 
Mulighed for lektion for nybegyndere. For 
priser og booking, se: blokhusgolfcenter.
dk. I tilfælde af frost kan banen være lukket, 
tjek derfor på  FB: Blokhus Golfcenter inden 
I kører hjemmefra. Arr.: Blokhus Golfcenter. 
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Alle dage: 10.00 - 17.00 Ta’ en cykeltur i 
Blokhus Klitplantage
Spring på cyklen og nyd den 9 km afmærket 
rute i Klitplantagen/Gatewayen. Turen kan 
cykles af alle, store som små. Nyd turen 
hvor I kommer på ”Brændevinsstien”, den 
smukkeste sti i skoven, og I kan gøre stop 
ved skovsøen midt inde i skoven eller på 
Gatewaypladsen , og evt. nyde medbragt 
mad. Der er kortmateriale i folderkasserne 
ved skovens indgange eller ved Cykeludlej-
ningen. Lej en voksencykel kr. 90,- pr. dag. 
Lej en børnecykel fra kr. 70,- pr. dag. Arr.: 
Hune-Blokhus cykeludlejning. Pirupvejen 7, 
9492 Blokhus

Alle dage: Pizzabager i egen have 

Skal der hygges hjemme, så lej en ægte 
pizzaovn og lav jeres egne pizzaer. Pizzaovn 
bookes på aalborgoutdoor.dk og leveres 
direkte i haven. Kr. 250 + piller og transport 
Arr.: Aalborg Outdoor

BLIV  KLO GERE
PÅ BLOKHUS

ALLE  DAGE:
Sæt Vægt på Blokhus
Hent en konkurrenceseddel hos Spar i 
Blokhus eller Hune og prøv, om I kan gætte, 
hvad forskellige ting i Blokhus og Hune 
vejer. Indlever jeres svar i postkassen hos 
Spar. Der trækkes én vinder af et Jam-
merbugt Gavekort på kr. 300 den 1. marts. 
Vinderne får direkte besked. Arr.: Erhvervs-
foreningen Destination Blokhus

Hele døgnet:
Blokhus Quizzen

– ONLINE
Destination Blokhus er fyldt
med smukke steder, men 
har du øje for detaljer? 
Test dig selv på 
15 online 
spørgsmål. Gæt 
med, og vind et 
Jammerbugt Gavekort 
på kr. 300,-. Skriv din 
e-mail til sidst for at 
deltage i konkurrencen. 
Der trækkes lod blandt 
alle deltagere d 1. marts. 
Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus

10.00 - 16.00 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 samt de 2 imponerende kirkeskibe. 
Gratis folder i våbenhuset. Arr.: Hune Kirke, 
Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus

KREATIVE  SYSLER
Alle dage 10.00 - 20.00: 
Sten bytte projektet – Mal og byt
Find flotte sten på stranden (de hvide 
er bedst) og dekorer dem med et smukt 
motiv eller citat. Når de er færdige, er det 
en god idé at give dem en omgang lak, 
så malingen ikke smitter af i regnen. I 
Sten-kisten på Torvet i Blokhus kan I byt-
te jeres flotteste sten til en anden og vær 
med til at skabe lidt glæde og god karma. 
Upload gerne billeder af jeres sten til in-
stagram #hunesten. NB: Sten-tuscher kan købes hos Juvelen tlf.: 20 54 94 35, hent i døren. 
Lak kan købes hos XL-Byg i Hune. Anvend Click & Collect. Sted: Stenkisten på Blokhus Torv, 
9492 Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus i samarbejde med Hune-sten

17. & 24. februar: 10.00 - 12.00 Afhent en Magisk Mulepose fra Vendsyssel 
Kunstmuseum
Hent en gratis, kreativ Magisk Mulepose fra Vendsyssel Kunstmuseum. Muleposen indehol-
der en kreativ opgave for børn i alderen 4-12 år, som børnefamilier sammen kan hygge sig 
med i vinterferien. Den kreative opgave er med inspiration fra to kommende udstillinger på 
Vendsyssel Kunstmuseum med maler Agnete Bjerre og samtidskunstner Ulrik Møller. Der 
er begrænset antal og kan afhentes efter først til mølle-princippet. Maks. 1 mulepose pr. 
barn. Husk at holde afstand, der må max være 5 mennesker forsamlet ved afhentningsbo-
den og husk et mundbind, når I afhenter jeres mulepose.
Sted: Blokhus Torv, 9492 Blokhus.
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KÆRLIGHED O G BALLADE

13 & 14 februar: 9.00 - 19.00
Kast katten i tønden
Kan du kaste katten helt op i tønden? Hent en gratis ”kat” i 
Spar Blokhus og prøv om du kan kaste den helt op i tønden 
som hænger i næsten 3 meter højde på scenen. Noter kon-
taktdata på katten inden du kaster. Mandag trækkes der 
lod om et Jammerbugt Gavekort på kr. 300,- blandt alle de 
katte der er i tønden. Vinderen får direkte besked. Gratis. 
Maks. 1 ”kat” pr barn. Aldersgrænse 15 år. Sted. Scenen 
Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus

14. februar: 10.00 - 15.00
Fastelavns Balladeruten
Hyggelig familietur, hvor man skal løse små fastelavnsop-
gaver undervejs. Løser I opgaverne rigtigt, får I et kodeord. 
Sig dette højt til en af de søde ekspedienter hos Hune 
Bageri, og alle børn i gruppen under 12 år vil få en gratis 
fastelavnsbolle. Kom gerne udklædt. Ruten er 1,9 km lang 
og starter ved Gatewaypladsen. Sørg for at holde afstand 
til øvrige gruppe og overholde forsamlingsgrænsen. 
Senest afhentning af fastelavnsboller kl. 17.  Ikke egnet 
for barnevogne. Sted: Gatewaypladsen. Arr.: Hune Bageri i 
samarbejde med Erhvervsforeningen Destination Blokhus

14. februar: 10.00 - 15.00 Hjertestien og kærligheds-
gåden (Valentines Day)
Naturvandring for hele familien på den 3,5 km Hjertesti. 
Find hjerterne på ruten og se om I kan løse kærligheds-
gåden. Ikke egnet for gangbesværede. Gratis. Sted: Park-
eringsplads ved Saltum Strand Camping, Saltum Strandvej 
141, 9493 Saltum. Arr.: Saltum Strand Camping
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