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  ALLE DAGE

Hele døgnet: Blokhus-ægget 2022
Årets Blokhus-æg som er udskåret efter 
et papirklip af Bit Vejle, kan hele påsken 
ses udstillet ved rundkørslen i Hune. 
Ægget symboliserer forårets komme. Se 
også sidste års æg, som er placeret på 
Blokhus Torv. Læs mere om ægget og 
årets motiv på: museumforpapirkunst.dk. 
Gratis.  Arr.: Erhvervsforeningen Destina-
tion Blokhus og Museum for Papirkunst

Hele døgnet: Den Store Påskeægsjagt 
- skattejagt for hele familien
100 nummererede påskeæg i pastel-
farver er gemt i Blokhus, Hune, Ga-
tewaypladsen og på Blokhus Strand. 
Alle æg er gemt udendørs og kan findes 
hele døgnet.  Æggene kan ombyttes til 
en præmie hos Ny Form, Torvet 10, 9492 
Blokhus i tidsrummet 9.30 - 17.30. Maks 
2 æg pr. barn. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus

Hele døgnet: Konkurrence  
- Hvor mange æg er der i bilen? 
Igen i år vil HJN Auto være til stede med 
en konkurrence på Blokhus Torv. Gæt 
hvor mange påskeæg, der er i den nye 
elektriske Nissan ARIYA, og vær med i 
lodtrækningen om en Dinitrol rustbeskyt-
telse af din personbil. Gratis. Arr.: HJN 
Auto, Nissan & Suzuki

Varierende tider: Filmhygge hos  
Pandrup Kino
Pandrup Kino viser i påskeferien børnefil-
mene ”Buklerne flytter ind hos Feddersen 
og Findus” og ”Mageløse Maurice og de 
rådsnare rotter”. For tider og priser se: 
pandrupkino.dk. Arr.: Pandrup Kino, Bred-
gade 23, 9490 Pandrup

Varierende tider:  
Grønhøj Påskeægsjagt 
Hver dag i påsken, gemmes 10 påskeæg 
på stranden nær Ishuset i Grønhøj. Inde 
i hvert æg, gemmer sig en voucher til en 
lækker præmie hos Ishuset. Voucheren 
skal indløses samme dag. For åbningsti-
der se facebook.com/Ishusetvedvester-
havet Gratis. Arr.: Ishuset ved Vesterhavet 
- Grønhøj Strand, Grønhøj Strandvej 175, 
9480 Løkken

7 - 20 Fun Art Blokhus - kæmpe  
udendørs aktivitetscenter
Tilbring en sjov og aktiv dag hos Fun Art 
med aktiviteter for hele familien. Fod-
boldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf 
kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort der 
gælder alle aktiviteter kr. 175,- Alle priser 
er pr. person. Børn u/5 år gratis. Betal 
i selvbetalingsautomaten ved ankomst 
eller book på funart.dk. Der kan nydes a 
la carte mad i den flotte Cafe FunArt efter 
spillet. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavs-
vej 105, 9490 Pandrup
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7 - 21 Fitness og Wellness
Besøg det hyggelige wellnessområde 
med spabad, tyrkisk bad, fællessauna og 
flere bassiner med forskellige former for 
vandmassage.  Kr. 75,- eller træn i det 
fyldt udstyret fitnesscentret, der indbyder 
til spændende og udfordrende fysiske 
aktiviteter kr. 75,-. Adgang til både well-
ness og fitness kr. 100,-. Adgang 3 dage i 
træk kr. 150,-. Begge steder er der ingen 
adgang for børn u/15 år. Arr.: Blokhus 
Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus

7 - 22 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 på: matchi.dk/book søg 
på Blokhus Golfcenter. Arr.: Blokhus Gol-
fcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

8 Forårsgys - Spring i bølgen blå med 
Søstjernerne
Tag et dyk i det forfriskende hav med 
den lokale badeklub Søstjernerne. Sted: 
Nedenfor Sømærket på Blokhus Strand, 
se efter flaget. Gratis. Arr.: Søstjernerne

8 Ridetur i terræn på islandske heste
Tag med på en sjov ridetur i terrænet 
omkring Fårup Sommerland. Varighed 
2 timer inkl. klargøring af hestene. For 
letøvede. Pris kr. 350,-, Booking på 
faarupsommerland.dk eller tlf.: 98 88 16 
00. Arr.: Fårup Sommerland, Pirupvejen 
147, Blokhus

8 - 19.30 Badeland (d. 10/4 kl. 8 - 
16.30) 
1000 m2 stort indendørs subtropisk ba-
deland, fyldt med aktiviteter fra vandrut-
sjebane til boblebad. Børn/voksne kr. 75,- 
Børn u/3 år gratis. Familiebillet 2v+2b u/ 
12 år kr. 260,- Arr.: Blokhus Feriecenter, 
Høkervej 5, 9492 Blokhus  

8 - 21 Golf Pay and Play hos Blokhus 
Golfcenter
Prøv den udfordrende 9-hullers kort-
hulsbane både med par 3 og par 4 huller 
samt vandhuller, doglegs, mounts og per-
fekte greens. Ingen krav om medlemskab. 
Mulighed for lektion for nybegyndere. For 
priser og booking, se: blokhusgolfcenter.
dk. Arr.: Blokhus Golfcenter. Hunetorpvej 
115, 9490 Pandrup

09.30 - 17.30 Bogstavjagt
Kom og deltag i bogstavjagten. Der er et 
stort påskeæg på højkant. Gratis. Arr.: Ny 
Form Blokhus, Torvet 10, 9492

10 - 14.30 Dyp dine egne lys
Brug et par timer på at dyppe jeres egne 
lys i den store Selvdyp-afdeling. Det 
koster kr. 5,- for en væge og kr. 10,- for 
et ”starterlys” til at komme i gang. Når 
lyset er færdigt, koster det kr. 12,- pr. 
100 gr. paraffin. Lysdypning påbegyndes 
senest kl. 14.30. Tag madpakken med og 
nyd et par kreative timer her hos Blokhus 
Lys. Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 
Blokhus
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10 - 16 Påske på Museum for Papir-
kunst  
På Nordens eneste museum for pa-
pirkunst kan du se udstillinger med 
verdenskendte værker af Bit Vejle og H.C. 
Andersen, håndtrykte papirtapeter, utroli-
ge papirskulpturer fra NewYork, Cuba og 
Grækenland og årets fine Gækkebrevs-
udstilling. Oplev den hyggelige påske-at-
mosfære i Papirværkstedet, hvor der er 
masser af sjove aktiviteter for både børn 
og voksne. Voksne kr. 85,- børn u/12 kr. 
45,- Børn u/3 gratis. Arr.: Museum for 
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus

10 - 17 Påske i Blokhus Saltcenter
I påskeferien er der aktiviteter for alle 
hos Blokhus Salt. Bland dit eget urtesalt 
for Kr. 40,- pr. saltbøtte. Prøv et fodbad 
tilsat Blokhus-badesalt, og få en hjemme-
lavet flødebolle samt frisklavet kaffe til 
ganen for Kr. 50,- pr. person. Derudover 
kan I komme på rundvisning i sydehytten, 
eller besøge det spændende dukkemuse-
um med hundredvis af forskellige dukker. 
Rundvisning og årskort til dukkemuseum 
samt saltvandsbade (når vejret tillader). 
Kr. 30,- (børn u/12 år gratis), café og butik 
gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 
9, 9490 Pandrup

10 - 17 Rundvisning hos Jan Jørgen-
sen Smykker (fra 4. april)
Besøg Danmarks største guldsmede-
værksted, Jan Jørgensen Smykker, og få 
en gratis rundvisning. Ligeledes er der 
mulighed for at udforske en tidslinje over 
Jan Jørgensens mange designs gennem 
årene, og se den nye klimavenlige smyk-
kekollektion. Gratis. Arr.: Jan Jørgens 
Smykker, Springvandstorvet 4-6, 9492 
Blokhus

10 - 18 Påske i Fårup Sommerland 
(fra 3. april)
I påsken åbner Fårup Sommerland for 
endnu en sæson, og parken vil være fyldt 
med påskehygge, forårsstemning og sus 
i maven for hele familien. Besøg Europas 
bedste forlystelsespark, og prøv blandt 
andet Danmarks højeste og hurtigste rut-
sjebane Fønix, som blev kåret til Europas 
bedste rutsjebane hele fire gange i 2022. 
Se priser på: faarupsommerland.dk. Arr.: 
Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 
Blokhus

10 - 21 Panna, Teqball eller bordfod-
bold
Udfordrer dine venner til en hurtig street-
fodboldkamp i den opstillede Pannabane, 
som er en ottekantet bane med to mål, 
eller prøv det sjove Teqballbord, hvor 
man spiller en form for fodbold-bordten-
nis. Der er også mulighed for at dyste i 
bordfodbold. Der spilles efter tur. Gratis. 
Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus
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BLOKHUS-ÆGGET

LÆS MERE OM ÆGGET OG ÅRETS MOTIV PÅ: 
MUSEUMFORPAPIRKUNST.DK

SE ÅRS-ÆGGET VED RUNDKØRSLEN I HUNE,
UDSKÅRET EFTER MOTIV AF  

KUNSTNER BIT VEJLE

SIDSTE ÅRS SMUKKE ÆG KAN SES PÅ BLOKHUS TORV HELE PÅSKEN

2023

Årets Blokhus-æg symboliserer foråret og alt,  
hvad vi længes efter med forårets ankomst  

- blomster og blade, der springer ud, lange lyse dage,  
fugle, der synger og bygger reder,  

og naturens vilde dyr, der leger og udforsker. 
 Det repræsenterer nyt liv og nye oplevelser.  

Måske gemmer der sig også  
et gækkebrev under æggets kurv?

Gækkevers ved kunstner Bit Vejle
Mærk vinden på kinden - nu er det vår. 

Vintergækken spår om solen. 
Spurven og hareungerne hopper højt og lavt og laver sjov. 

Kurven med æg er pakket og klar, og grunden hertil er åbenbar. 
Lad os fejre med smil og fest, forår i Blokhus er simpelthen bedst.
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11 - 15 Arbejdende kunstnere i  
Galleri5
I påskedagene vil skiftende kunstnere arbej-
de i galleriet beliggende i Frøkner og Fruer. 
Se froeknerogfruerblokhus.dk for arbejds-
plan for kunstnerne. Arr.: Frøkner og Frue, 
Springvandstorvet 5, 9492 Blokhus

12 - 15 Udstilling i Redningsstationen 
”Blokhus Hvalen”
Der vises film og billeder om hvalen, som 
strandede i Blokhus i vinterferien 2016. 
Film: Ulla Jensen og fotos: Poul Nymark. 
Samt fotoudstilling fra det gamle Blok-
hus. Blokhus Redningsstation, Strand-
vejen 5 B, 9492 Blokhus. Gratis. Arr.: 
Blokhus Redningsstation, Strandvejen 5a

  LØRDAG DEN 1. APRIL

9.45 - 10.45 Morgensauna i vand- 
kanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

10 - 12 MTB Adventure
Fed MTB-træning for alle uanset niveau. 
Deltagere opdeles i flere grupper. 
Medbring selv MTB og vand. Hjelm er 
obligatorisk. Ingen tilmelding. Mødested 
Nolshallen, 9493 Saltum. Gratis. Arr.: 
Saltum Trim, Nolsvej 1, 9493 Saltum

10.30, 13.00 & 15.00 Cirkus Trapez  
– Eventyrlig påskecirkus
Cirkus Trapez byder indenfor i manegen. 
Glæd jer til at opleve dygtige artister, der 
laver fantastisk akrobatik, flot jonglering, 
flotte luftnumre, seje tricks og meget 
mere. Det er den kendte cirkus familie 
Enoch, der står bag forestillingen, så 
der er garanti for en underholdende og 
spektakulær forestilling. Sted. Teltet på 
Blokhus Torv. Pris kr. 120,- pp. Varighed 
50 min. Booking: cirkus-trapez.dk. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med cirkus Trapez

11 Åbningsfest hos Ishuset ved 
Vesterhavet - Grønhøj Strand.  
Borgmester 
Mogens Gade, indvier den nye sæson hos 
ishuset i Grønhøj. Efterfølgende serveres 
gratis borgmesterkringle til alle frem-
mødte. Fra kl. 12.30 til 14.30, vil der være 
intimkoncert med Jens Varmløse, som er 
garant for en god stemning. Arr.: Ishuset 
ved Vesterhavet - Grønhøj Strand, Grøn-
høj Strandvej 175, 9480 Løkken

11 - 12 SaunaGus med havblik  
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 
Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra 
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk
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11 - 12 Sauna i vandkanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

20 Live musik på Lanternen
Glæd jer til en sjov og hyggelig aften 
med live musik på Lanternen. Det 50 år 
gamle værtshus som emmer at maritim 
stemning, er altid garant for en god aften 
i Blokhus. Gratis entré. Se musikprogram 
på Lanternes Facebook side. Arr.: Lanter-
nen, Aalborgvej 4. 9492 Blokhus

  PALMESØNDAG 
      DEN 2. APRIL

9.45 - 10.45 Morgensauna i vand- 
kanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

10 - 11 Morgenløb i skoven
Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med 
løbeklubben PGU Runners. Gratis. Ingen 
tilmelding. For alle. Mødested: P-plads 
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 
Blokhus. Arr.: PGU Runners 

1., 2. og 3.
APRIL
Booking: 

Cirkus-trapez.dk

Blokhus
PÅ TORVET
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10.30, 13.00 & 15.00 Cirkus Trapez  
– Eventyrlig påskecirkus
Cirkus Trapez byder indenfor i manegen. 
Glæd jer til at opleve dygtige artister, der 
laver fantastisk akrobatik, flot jonglering, 
flotte luftnumre, seje tricks og meget 
mere. Det er den kendte cirkus familie 
Enoch, der står bag forestillingen, så 
der er garanti for en underholdende og 
spektakulær forestilling. Sted. Teltet på 
Blokhus Torv. Pris kr. 120,- pp. Varighed 
50 min. Booking: cirkus-trapez.dk. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med cirkus Trapez

11 - 12 SaunaGus med havblik  
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 
Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra 
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

13.30 - 13.50 Hesteparade på Torvet
De smukke fristerheste fra Friser Nord 
besøger torvet, hvor der er mulighed 
for at tale med rytterne og klappe de 
majestætiske dyr. Kl. 13.50 rider hestene 
til Mølleplads i Blokhus, hvor der afvikles 
hesteshow. Gratis. Arr.: Erhvervsforenin-
gen Destination Blokhus

14 Hesteshow
Showgruppen fra Frieser Nords står 
klar til at imponere publikum, med deres 
spektakulære hesteshow. Varighed ca. 15. 
min. Gratis. Sted: Mølleplads, ved bushol-
depladsen i Blokhus. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus

20 Live musik på Lanternen
Glæd jer til en sjov og hyggelig aften 
med live musik på Lanternen. Det 50 år 
gamle værtshus som emmer at maritim 
stemning, er altid garant for en god aften 
i Blokhus. Gratis entré. Se musikprogram 
på Lanternes Facebook side. Arr.: Lanter-
nen, Aalborgvej 4. 9492 Blokhus

  MANDAG DEN 3. APRIL

8 - 15 Spil badminton i hallen
Lej en badmintonbane i Jetsmark 
Idrætscenter, og få pulsen op i en dyst 
mod familien eller vennerne. Kr. 100,- pr. 
time inkl. ketcher og plastbold. Bane skal 
reserveres på tlf. 98 24 75 55. Der betales 
med kort eller mobilepay ved ankomst. 
Arr.: Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 
140, 9490 Pandrup
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10 - 15 Workshop i Glasuniverset 
De to lokale glaskunstnere Susanne og 
Eva, afholder workshop i Glasuniverset 
hos Blokhus Lys i forbindelse med Påske-
ugen. Det koster kr. 150,- at lave et stk. 
glasfigur inkl. materialer samt brænding 
af glasset. Betales kontant til undervise-
ren på kursusdagen. Det færdigbrændte 
glas kan afhentes 1-2 dage efter. Mød op 
i Glasuniverset i Blokhus Lys, Ilsigvej 19, 
Hune, 9492 Blokhus

10.30, 13.00 & 15.00 Cirkus Trapez  
– Eventyrlig påskecirkus
Cirkus Trapez byder indenfor i manegen. 
Glæd jer til at opleve dygtige artister, der 
laver fantastisk akrobatik, flot jonglering, 
flotte luftnumre, seje tricks og meget 
mere. Det er den kendte cirkus familie 
Enoch, der står bag forestillingen, så 
der er garanti for en underholdende og 
spektakulær forestilling. Sted. Teltet på 
Blokhus Torv. Pris kr. 120,- pp. Varighed 
50 min. Booking: cirkus-trapez.dk. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med cirkus Trapez

14 Trylleri og Magi med Art Daugaard
Alle børn og barnlige sjæle kan glæde 
sig til, at den dygtige tryllekunstner Art 
Daugaard kommer forbi Blokhus Torv. Art 
vil lave ballondyr til de mindste og des-
uden underholde med trylleri. Gratis. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

  TIRSDAG DEN 4. APRIL

8 - 15 Spil badminton i hallen
Lej en badmintonbane i Jetsmark 
Idrætscenter, og få pulsen op i en dyst 
mod familien eller vennerne. Kr. 100,- pr. 
time inkl. ketcher og plastbold. Bane skal 
reserveres på tlf. 98 24 75 55. Der betales 
med kort eller mobilepay ved ankomst. 
Arr.: Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 
140, 9490 Pandrup

10 - 14 Børnenes rekorddag i Blokhus
Til Børnenes Rekorddag gælder det om 
at kæmpe om at blive bedst, og slå re-
korden i fire forskellige små og underhol-
dende konkurrencer på Blokhus Torv. Alle 
vindere modtager en flot medalje. Der vil 
også være mulighed for at hygge sig med 
små lege. Ingen tilmelding. Gratis. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

10 - 14 Påskeferieaktiviteter hos 
Egnssamlingen
Hyggelige aktiviteter for børn i alle aldre. 
Her kan du bl.a. arbejde med håndarbej-
de, smede jern i den gamle smedje, be-
søge den gamle købmandsbutik, og lege 
som da dine bedsteforældre var børn.  
Arr.: Egnssamlingen Saltum, Faarupvej 3, 
9493 Saltum
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10 - 15 Workshop i Glasuniverset 
De to lokale glaskunstnere Susanne og 
Eva, afholder workshop i Glasuniverset 
hos Blokhus Lys i forbindelse med Påske-
ugen. Det koster kr. 150,- at lave et stk. 
glasfigur inkl. materialer samt brænding 
af glasset. Betales kontant til undervise-
ren på kursusdagen. Det færdigbrændte 
glas kan afhentes 1-2 dage efter. Mød op 
i Glasuniverset i Blokhus Lys, Ilsigvej 19, 
Hune, 9492 Blokhus

12.30 - 13.30 SnapChat opgaveløb
Fedt opgaveløb i Blokhus hvor opgaverne 
løses ved brug af SnapChat. Fælles start 
og intro kl. 12.30 fra teltet. Opgaverne kan 
løses i eget tempo. NB: Medbring en ka-
meratelefon, hvor SnapChat er installeret 
og klar til brug. Gratis. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus

14 - 15.30 Talk og Meet N’ Greet med 
Naja Münster
I påskeferien du muligheden for at møde 
selveste Naja Münster og Mor Hanne 
på Torvet i Blokhus. Der vil være talk på 
scenen med Naja og Mor Hanne, hvor 
publikum kan stille spørgsmål og bag-
efter er der ”Meet n’ Greet”. Naja som er 
yngste medlem af Familien Münster, har 
ligesom resten af hendes familien opnået 
stor succes på YouTube. Den 13-årige 
Naja laver indhold på hendes kanal fra 
hendes dagligdag, hvor man møder hen-
des familie og venner i hyggelige vlogs, 
små sketches, diverse challenges. Den 
unge youtuber har derudover medvirket 
i flere “Far til Fire” film, udgivet talrige 

børnebøger om hele YouTube-familien, og 
desuden har hun sin egen tøjkollektion. 
Gratis. Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus

18 - 19 Aftenløb i skoven
Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med 
løbeklubben PGU Runners. Gratis. Ingen 
tilmelding. For alle. Mødested: P-plads 
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 
Blokhus. Arr.: PGU Runners

  ONSDAG DEN 5. APRIL

8 - 15 Spil badminton i hallen
Lej en badmintonbane i Jetsmark 
Idrætscenter, og få pulsen op i en dyst 
mod familien eller vennerne. Kr. 100,- pr. 
time inkl. ketcher og plastbold. Bane skal 
reserveres på tlf. 98 24 75 55. Der betales 
med kort eller mobilepay ved ankomst. 
Arr.: Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 
140, 9490 Pandrup

10 - 15 Workshop i Glasuniverset 
De to lokale glaskunstnere Susanne og 
Eva, afholder workshop i Glasuniverset 
hos Blokhus Lys i forbindelse med Påske-
ugen. Det koster kr. 150,- at lave et stk. 
glasfigur inkl. materialer samt brænding 
af glasset. Betales kontant til undervise-
ren på kursusdagen. Det færdigbrændte 
glas kan afhentes 1-2 dage efter. Mød op 
i Glasuniverset i Blokhus Lys, Ilsigvej 19, 
Hune, 9492 Blokhus
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NAJA MÜNSTER
TIRSDAG 4/4 KL. 14-15.30

MØD OGSÅ MOR HANNE MÜNSTER PÅ BLOKHUS TORV

Meet
Greet

N’

TALK 
&
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10 - 12 Naturvandring i påskelands- 
kabet
Fodslaw Jammerbugt inviterer med på 
en skøn påskevandring. Oplev klitland-
skabet og den smukke forårsskov. Gratis. 
Ikke egnet for gangbesværede. Varighed 
ca. 2 timer. Medbring vand. Mødested: 
Springvandstorvet, 9492 Blokhus. Arr.: 
Fodslaw Jammerbugten i samarbejde 
med Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus

11 - 13 Møde de søde påskekyllinger
Kom og hils på søde påskekyllinger i 
Teltet på Blokhus torv. Arr.: Erhvervsfor-
eningen Destination Blokhus

11 - 13 Klap en ged
Kom og klap en af de søde og sjove geder 
fra Cirkusgården ved Løkken. Gratis. Sted: 
Blokhus Torv. Arr.: Cirkusgården, Løkken 
i samarbejde med Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus

11 & 14 Foredrag: Nicklas og  
Krybdyrene
Mød Nicklas som siden sin barndom 
har samlet på slanger og andre krybdyr. 
Nicklas som læser biologi vil fortælle om 
hvordan pytonslanger finder deres bytte, 
hvor stor en snegl kan blive, og hvordan 
leopardgekkoer finder vand i ørkenen. Få 
et indblik i naturens vilde verden sam-
men med Nicklas. Gratis. Telt på Torvet. 
Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus

11 - 15 Har du rørt en slange?
Har du prøvet at røre ved en ægte 
slange? I teltet kan du møde Nicklas som 
har taget hans slanger, leopardgekko, 
congosnegl og andre krybdyr med. Hvis 
du er modig, kan du få en slange omkring 
halsen. Gratis. Ingen tilmelding. Arr.: Er-
hvervsforeningen Destination Blokhus

11 - 15 Blokhus og de vilde dyr  
– skattejagt for familiens yngste
På Blokhus Torv gemmer sig 10 vilde 
dyr, kan du finde dem alle? Hent en 
konkurrenceseddel i teltet og tag på 
safari i byjunglen. Der trækkes lod om et 
VILDT lækkert påskeæg blandt de rigtige 
besvarelser. Vinderen får direkte besked. 
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destina-
tion Blokhus

11 - 16 Ansigtsmaling 
Dinahs Ansigtsmaling omdanner fantasi 
til virkelighed. Sommerfugl, tiger eller 
Hulk, kun fantasien sætter grænser. 
Mød Dinah inde i teltet. Brugerbetaling. 
Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus 

13 -14 Sjov hundetræning på torvet
Begyndertræning for hund og dens ejer, med 
sjove små øvelser hvor alle kan være med. 
Træn kontaktøvelse mellem hund og 
ejer, og lær seje tricks. Trænin-
gen afsluttes med en sjov lille 
forhindringsbane for hunde, og 
mulighed for at finde godbidder 
i et boldbassin. Hund skal føres i 
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snor og være socialiseret. Medbring gerne 
din hunds favorit godbidder. Arr.: DCH, Dan-
marks civile hundeførerforening

13 - 15 Trækketur på islænder
Få en trækketur på en af de søde heste 
fra Kærgården Islænder på Blokhus Torv. 
Kr. 20,- pr. tur. Kontant betaling. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med Kærgården Islænder 

13 - 16 Sældissektion og feriesjov med 
Nordsøen Ocenarium
Nordsøen Oceanarium står klar til at gøre 
dig klogere på havets dyr. Se hvordan en 
sæl ser ud indeni når guiderne dissekerer 
den og fortæller undervejs. Deltag også i 
en quiz, hvor man kan vinde entrébilletter 
til akvariet i Hirtshals. Gratis. Ingen tilmel-
ding. Mødested: Telt Blokhus Torv. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i 
samarbejde med Nordsøen Oceanarium

13 - 17 Cornhole konkurrence – vind 
fede præmier
Dyst i det fede cornhole spil i Kalstrup og 
vind lækre præmier fra Les Deux.
Cornhole er et simpelt spil, hvor man skal 
kaste til mål med en ærtepose. Alle kan 
være med. Gratis. Arr.: Kalstrup Livstilhus 
i samarbejde med Les Deux

14 - 14.30 Råd og vejledning ved hun-
detræner Søren Hegelund
Springer din hund op, spiser den din 
middagsmad eller oplever du andre 
adfærdsproblemer. Hundetræneren 

Søren Hegelund som har mere end 25 
års erfaring, står klar til at give gode råd 
til opdragelse og træning. Gratis. Sted: 
Blokhus Torv. Arr.: DCH, Danmarks civile 
hundeførerforening

17 - 21 Svømmehal
Tag en tur i svømmehallen i Jetsmark 
Idrætscenter, hvor man kan svømme 
baner og prøve 1 og 3 meter vippen i det 
dybe bassin. For de mindre er der et bør-
nebassin og er der behov for lidt velære, 
er der et varmtvandsbassin med dysser 
som er opvarmet til 33. grader. Voksne kr. 
30,- børne kr. 20,-. Betaling i døren. Arr.: 
Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 140, 
9490 Pandrup

18.30 - 20.15 MTB Adventure
Turen er for alle. Ved start opdeles gruppen 
i niveauer. Medbring selv MTB og vand. 
Gratis kaffe og kage efter turen. Hjelm er 
obligatorisk. Mødested: Nols hytten, Nolsvej, 
9493 Saltum. Arr.: Saltum Trim

  SKÆRTORSDAG  
      DEN 6. APRIL     

9.45 - 10.45 Morgensauna i vand- 
kanten
Opvarm kroppen i Saunahytten, og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk



14

10 - 11 Morgenløb i skoven - løbeskole
Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med 
løbeklubben PGU Runners. Gratis. Ingen 
tilmelding. For alle. Mødested: P-plads 
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 
Blokhus. Arr.: PGU Runners 

10 - 16 Kæmpe Hoppepuder I teltet
Prøv de megasjove hoppepuder inde i 
teltet på Blokhus Torv. Pris kr. 30,- per 
person for adgang hele dagen. Al leg 
på hoppepuden er på eget ansvar. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

11 - 11.20 Sjippe-Show med Gug Rope 
Skipping Junior Team
Oplev de seje junior sjippere fra Gug Rope 
Skipping Team, når de giver opvisning på 
Blokhus Torv. Gug Rope Skipping Team 
har vundet utal af medaljer med deres 
imponerede sjippeteknikker. Gratis show. 
Arr.: Erhvervsforeningen Destination 
Blokhus

11.30 - 12.30 Sjip med Gug Rope Skip-
ping Team
Kom og vær med. Sjov Sjippe-workshop 
sammen med de seje rope skippers fra 
Gug. Lær seje sjippetricks som med ga-
ranti vil imponere hjemme i skolegården. 
Gratis. Alle kan være med. Arr.: Erhvervs-
foreningen Destination Blokhus

11 - 12 SaunaGus med havblik 
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 

Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra 
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

11 - 16 Ansigtsmaling 
Dinahs Ansigtsmaling omdanner fantasi 
til virkelighed. Sommerfugl, tiger eller 
Hulk, kun fantasien sætter grænser. 
Mød Dinah inde i teltet. Brugerbetaling. 
Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus

13 Chokoladesmagning hos Kalstrup 
Livsstilhus
Helle fra Sv Michelsen Chokolade, står 
klar til at forkæle besøgende i Kalstrup 
med smagsprøver fra deres populære 
Fair Trade sortiment. Sted: 1. sal hos 
Kalstrup. Gratis. Så længe varer haves. 
Arr.: Kalstrup Livsstilshus, Torvet 3. 9492 
Blokhus

13 - 14 Stort Fodbold freestyle show 
med Brizze
2 x danmarksmester i freestyle fodbold 
og 2 x danmarksmester i teqball Brian 
"Brizze" Mengel, optræder på Blokhus 
Torv med et underholdende fodbold 
freestyle show. Kom og lær nye tricks 
og lad dig dupere. Efterfølgende vil der 
være mulighed for at udfordre Brizze til 
en teqball-kamp, samt få autografer og 
billeder. Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus
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14 - 15 Blokhus mesterskaberne i 
Panna
Kom og vær med til Blokhus Mester-
skaberne i Panna-fodbold, hvor selveste 
Brizze er dommer. Det er gratis at være 
med. Der spilles 2 mod 2. Ingen alders-
begrænsning. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus

20 Fuldmånebadning med Søstjernerne
Stemningsfuld aften, hvor der bades i det 
smukke magiske lys fra månen.  Aftenen 
starter med fælleshygge med badeklub-
ben Søstjernerne, hvorefter alle deltage-
re går samlet i vandet kl. 21. Medbring 
selv supper eller andet varmt. Gratis. Til 
venstre for nedkørslen, se efter flag. Arr.: 
Søstjernerne

Fodbold freestyle show med

BRIZZE
SKÆRTORSDAG KL. 13 
PÅ BLOKHUS TORV

Lær seje tricks – 

Teqball-udfording 

– meet n´greet 

BLOKHUS MESTERSKABERNE I PANNA
kl. 14-15 på Blokhus Torv

Kom og vær med til Blokhus Mesterskaberne i Panna-fodbold,  
hvor selveste Brizze er dommer. 

Det er gratis at være med. Der spilles 2 mod 2. Ingen aldersbegrænsning.
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21 - 22.30 Ravjagt med UV-lygter
Tag med Badass Biology på ravjagt i mør-
ket, hvor det lilla lys hjælper med at finde 
de fineste ravklumper i sandet. Når der er 
gevinst, lyser ravet op på magisk vis blandt 
de mørke sten. Pris kr. 80,- pr deltager 
inklusiv 1 ravlygte pr. person. Begrænset 
antal pladser. Tilmelding på: 40 54 10 97. 
Betaling kontant eller MobilePay. Møde-
sted: Ved Fiskernes Hus, Blokhus Strand, 
9492 Blokhus. Husk fornuftigt tøj og sko. 
Arr.: Erhvervs- foreningen Destination 
Blokhus i samarbejde med Badass Biology

  LANGFREDAG 
     DEN 7. APRIL
 
11 - 15 Blokhus Påskemarked
Traditionen tro afholdes der Påskemar-
ked på Blokhus Torv med friske lokale 
råvarer. Der er noget for enhver smag. 
Kom og gør en god handel. Gratis. Arr.: 
Blokhus- Hune Borgerforening

11 - 12 På vandring i Blokhus’ historie
Den sprudlende formidler, Birgit Chri-
stensen, er garant for en underholdende 
og informativ byvandring i Blokhus for 
hele familien. Mødested: Springvandstor-
vet, 9492 Blokhus. Voksne Kr. 30,- Børn 
u/12 år gratis. Tilmelding senest torsdag 
pr. sms: mob. 20 60 36 41. Arr.: Birgit 
Christensen i samarbejde med Erhvervs-
foreningen Destination Blokhus

13 - 15 Vild med æg - sjovt opgaveløb 
i skoven
Ved du, hvem der lægger Danmarks 
største æg? Hvad vejer et solsorteæg, og 
kan man lave en omelet af et strudseæg? 
Det er forår og fuglene har lagt æg, men 
de kan ikke finde dem. Hjælp fuglene 
og red påsken. Kom med de sprudlende 
biologer Badass Biology på eventyr i 
Blokhus klitplantage, hvor man skal løse 
en masse sjove opgaver og hjælpe fugle-
ne. Begrænset antal pladser. Tilmelding 
nødvendig på tlf. 40 54 10 97. Pris: kr. 
50,- pr person, betaling kontant eller Mo-
bilePay. Mødested: Gateway Blokhus, ved 
legepladsen. Arr.: Erhvervs- foreningen 
Destination Blokhus i samarbejde med 
Badass Biology

13 - 15 Svømmehal
Tag en tur i svømmehallen i Jetsmark 
Idrætscenter, hvor man kan svømme 
baner og prøve 1 og 3 meter vippen i det 
dybe bassin. For de mindre er der et bør-
nebassin og er der behov for lidt velære, 
er der et varmtvandsbassin med dysser 
som er opvarmet til 33. grader. Voksne kr. 
30,- børne kr. 20,-. Betaling i døren. Arr.: 
Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 140, 
9490 Pandrup

20 McKinleys - Spillestedet Blokhus
Det legendariske Aalborg-band McKin-
leys, der blev dannet i 1966, rejser sig 
fra asken for endnu en gang at give den 
fuld gas på scenen. Drøm dig tilbage til 
dengang i 70’erne, hvor ”rigtig” musik 
blev skabt. Husk danseskoene. Kr. 250,- 
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+ gebyr. Der er mulighed for tilkøb af 
mad. Booking: www.spillestedetblokhus.
dk Sted: Nordstjernen, Høkervej 1, 9492 
Blokhus. Arr.: Spillestedet Blokhus

20.30 Årets store popquiz med Johnny 
Hurup
Dyst på viden om musik, syng med og 
mærk stemningen når der er popquiz 
på Lanternen. Det er gratis at deltage og 
der er en masse fede præmier. Normalt 
er der rift om pladserne, så book evt. 
plads i forvejen til påskens sjoveste aften. 
Pladsreservation på tlf. 88 30 33 63. Arr.: 
Lanternen, Aalborgvej 4. 9492 Blokhus

  LØRDAG DEN 8. APRIL

8 Sæsonstart for badeklubben  
Søstjernerne
Foreningen Søstjernerne Blokhus er en 
vinter- og helårsbadeklub, som bader 
i Vesterhavet ved sømærket i Blokhus. 
Foreningen består af godt 150 med-
lemmer som mødes hver morgen året 
rundt kl. 8, ved fuldmåne og når de lyse 
sommeraftner lokker. Nye medlemmer 
er meget velkomne, bare mød op til 
sæsonstart. Sted: Nedenfor Sømærket 
på Blokhus Strand, se efter flaget. Gratis. 
Arr.: Søstjernerne

8 - 15 Spil badminton i hallen
Lej en badmintonbane i Jetsmark 
Idrætscenter, og få pulsen op i en dyst 
mod familien eller vennerne. Kr. 100,- pr. 

time inkl. ketcher og plastbold. Bane skal 
reserveres på tlf. 98 24 75 55. Der betales 
med kort eller mobilepay ved ankomst. 
Arr.: Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 
140, 9490 Pandrup

9.45 - 10.45 Morgensauna i vand- 
kanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

10 - 12 MTB Adventure
Fed MTB-træning for alle uanset niveau. 
Deltagere opdeles i flere grupper. 
Medbring selv MTB og vand. Hjelm er 
obligatorisk. Ingen tilmelding. Mødested 
Nolshallen, 9493 Saltum. Gratis. Arr.: 
Saltum Trim, Nolsvej 1, 9493 Saltum

11 - 12 SaunaGus med havblik  
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 
Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra 
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk 
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12 - 14 Grønhøj Offroad 
Fede biler tager plads foran Ishuset ved 
Vesterhavet i Grønhøj. Kom og spark dæk 
og forkæl dig selv med lidt lækkert fra 
Ishuset. Arr.: Ishuset ved Vesterhavet - 
Grønhøj Strand, Grønhøj Strandvej 175, 
9480 Løkken

12 - 15 Børnelopper i teltet
Har du flere skabe, en garage eller må-
ske et helt loft fyldt med gammelt legetøj 
eller børnetøj? Så book en stand på årets 
børneloppemarked i Blokhus. Pris for 
stand i teltet kr. 50,- inkl. 1 bord som er 
180 cm langt. Også mulighed for uden-
dørs stand. Book en stand på: blokhus.
nemtilmeld.dk/36/ Arr.: Erhvervsforenin-
gen Destination Blokhus 

13 Blokhus Mesterskab i Flødebolle-
spisning
Hvem kan spise flest flødeboller? Der er 
6 deltagerpladser, både børn og voksne 
kan stille op. Der afholdes kvalifikations-
runde, hvor alle kan være med. Indskriv-
ning kl. 12.30 ved scenen. Gratis. Sted: 
Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus

14 Trylleri og Magi med Art Daugaard
Alle børn og barnlige sjæle kan glæde 
sig til, at den dygtige tryllekunstner Art 
Daugaard kommer forbi Blokhus Torv. Art 
vil lave ballondyr til de mindste og des-
uden underholde med trylleri. Gratis. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

14.30 - 17 Segway kørsel på Torvet
På Blokhus Torv opstilles der en begyn-
derbane, hvor der er mulighed for at 
prøve kræfter med de sjove segways. 
Kr. 50,- for 10 min. Min. højde 130 cm. 
Arr.: Seqway Nord i samarbejde med 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus

15 Anderæs – indskrivning fra kl. 14
Køb en eller flere ænder og deltag i 
anderæset i Blokhus Bæk. De hurtigste 
ænder vinder præmier. Kr. 30 pr. and inkl. 
én is. Arr.: Blokhus Strand Baadlaug v/ 
”Fiskernes Hus”, nedkørslen ved Blokhus 
Strand

20 Live musik på Lanternen
Glæd jer til en sjov og hyggelig aften 
med live musik på Lanternen. Det 50 år 
gamle værtshus som emmer at maritim 
stemning, er altid garant for en god aften 
i Blokhus. Gratis entré. Se musikprogram 
på Lanternes Facebook side. Arr.: Lanter-
nen, Aalborgvej 4. 9492 BlokhusRaber 



19

  PÅSKESØNDAG
     DEN 9. APRIL

9.45 - 10.45 Morgensauna i vand- 
kanten
Opvarm kroppen i Saunahytten og prøv 
derefter en forfriskende dukkert i det 
skønne brusende Vesterhav. Plads til 
12 personer pr. time. Pris kr. 75,- fra 5 
år. Skal bookes på saunahytten.dk. Arr.: 
Saunahytten.dk

10 - 11 Morgenløb i skoven
Frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med 
løbeklubben PGU Runners. Gratis. Ingen 
tilmelding. For alle. Mødested: P-plads 
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492 
Blokhus. Arr.: PGU Runners

11 - 12 SaunaGus med havblik  
- selvforkælelse i første klitrække
Oplevelsen giver stort velvære, virker ud-
rensende og tilfører fornyet energi. Hver 
Gus session består af tre forskellige gus 
oplevelser kombineret med et forfrisken-
de dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Fra 
12 år. Maks. 10 personer. Skal bookes på 
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk

11 - 16 Påske- Krea i teltet
Der er rig mulighed at slippe fantasien 
løs, når de frivillige inviterer indenfor i 
teltet til påske-Krea. Mal på påskeæg, 
dekorter smukke sten eller prøv en af de 
andre kreative sysler. Mindre brugerbeta-
ling. Betaling kontant eller MobilePay. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus 

14 BMX breaking the limit show 
Den populære cykel ekvilibrist Raber 
viser sine kundskaber på to hjul. Med et 
DK-mesterskab i BMX, som baggrund, 
vil Raber håndtere sin cykel på en måde, 
som kun en sand artist behersker. Glæd 
jer til et hæsblæsende BMX freestyle 
show, der kommer helt ud over kanten. 
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destina-
tion Blokhus

20 Live musik på Lanternen
Glæd jer til en sjov og hyggelig aften 
med live musik på Lanternen. Det 50 år 
gamle værtshus som emmer at maritim 
stemning, er altid garant for en god aften 
i Blokhus. Gratis entré. Se musikprogram 
på Lanternes Facebook side. Arr.: Lanter-
nen, Aalborgvej 4. 9492 Blokhus

  2. PÅSKEDAG
      DEN 10. APRIL

10 - 15 Store legedag i teltet
Gå på opdagelse i den store aktivitetski-
ste i teltet, som rummer alt fra kængu-
rustylter og kæmpefaldskærm, til en 
ethjulet cykel og cirkusudstyr. Der er budt 
op til fri leg i teltet på torvet. Gratis. Arr.: 
Erhvervsforeningen Destination Blokhus



FÅ MERE AF DET  
DER GØR DIG GLAD
    STØT BLOKHUS

Støt Blokhus hvis du også elsker...
STØT ERHVERVSFORENINGEN  
DESTINATION BLOKHUS
 Tegn et støttemedlemsskab: 
 350,- pr. år / 29,- pr. mdr. 
 eller send en valgfri engangsdonation

send en sms med blokhus til 1416 eller scan 
QR-koden så modtager du et direkte link

Et højt aktivitetsniveau med events hele året

En by der holder åbent når du holder fri

Et stort udbud af forretninger, attraktioner og spisesteder

Team Blokhus - områdets fantastiske frivilligkorps 

Løbende byforskønnelse og julelys der glimter

En høj ejendomsværdi – med mulighed for udlejning Vær med til at sikre, at 
der er liv i Blokhus  

- både nu og i fremtiden!


