Blokhus Efterårsfestival.
Lør. 15. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus,
hvor du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække
af oplevelser. LØRDAG DEN 15. OKTOBER. 9.45 - 10.45
Sauna med udsigt. Nyd stilheden og roen med en tur i
sauna og evt. en forfriskende tur i det brusende
Vesterhav. Pris Kr. 75,- booking på saunahytten.dk.
Arr.: Saunahytten.dk. 10 - 17 Kunst i Blokhus. På den
store kunstudstilling "Kunst i Blokhus" udstilles alt fra
malerier, skulpturer og smykker til glaskunst, grafisk
tryk mm. Entrébillet til "Kunst i Blokhus" giver også
adgang til Skulpturparken Blokhus. Specialpris gælder
kun denne weekend; Voksne Kr. 100,- / Børn (3-12 år)
Kr. 50,-. Sted: Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6,
Hune, 9492 Blokhus. Arr.: Kulturhuset Blokhus, Lions
Hvetbo og Lions Pandrup. 11 - 14 KREA-workshop i
teltet. Slip fantasien løs - der vil være rig mulighed for
at udforske sine kreative evner i teltet på Blokhus Torv
sammen med de søde frivillige. I teltet kan man lave alt
fra Halloween-masker til smukke græskardekorationer
og stenmaling. Mindre brugerbetaling. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11 - 12
SaunaGus - selvforkælelse i vandkanten. Oplev en
fantastisk tur i sauna med Saunagus. Tre sessioner med
forskellige gus-oplevelser kombineret med et
forfriskende dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Booking på
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk. ALLE DAGE. Hele
døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt for hele
familien. 100 nummererede kartofler er gemt i Blokhus,
Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand.
Kartoflerne er på størrelse med en bagekartoffel, og er
gemt på offentligt tilgængelige steder, hvor der er
adgang hele døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til
præmier hos Ny Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i
tidsrummet 9.30 - 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16
år). Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination
Blokhus. Hele døgnet: Oplev verdens største sandslot.
Oplev verdens største sandslot på hele 21,16 m.
Sandslottet, der er opført af nogle af verdens bedste
sandskulptører, er optaget i Guinness World Records.
Det gigantiske sandslot er nu også blevet udsmykket i
Ukraines gule og blå farver som en hyldest til det
krigsplagede land. Kan opleves på p-pladsen v/
Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus. Gratis. Arr.:
Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus, Vesterhavsvej
6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art Blokhus kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en sjov og
aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele familien.
Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr. 30,Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr. 175,Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105,
9490 Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der
kan være i en Nissan Qashqai og vær med i

konkurrencen om en undervognsbehandling til din
personbil. Bilen udstilles på Blokhus Torv hele
efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN AUTO. Varierende tider:
Familiefilm i efterårsferien hos Pandrup Kino. Skal den stå
på filmhygge i efterårsferien, så viser Pandrup Kino
familiefilm i efterårsferien. Poter af stål spiller: 15. 18.
oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24. oktober kl. 19. Priser
og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.: Pandrup Kino,
Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness og Wellness.
Besøg det hyggelige wellnessområde med spabad, tyrkisk
bad, fællessauna og flere bassiner med forskellige former
for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i fitnesscentret, der
indbyder til spændende og udfordrende fysiske aktiviteter
kr. 75,- inkl. adgang til wellness. 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 ketchersport Padel, en
kombination mellem squash og tennis, som spilles på en
delvist lukket bane med fire spillere. Kr. 300,- pr. time pr.
bane. Booking af bane på: matchi.dk/book søg på Blokhus
Golfcenter. Arr.: Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115,
9490 Pandrup. 8 Efterårsgys - Spring i bølgen blå med
Søstjernerne. Tag et dyk i det forfriskende hav med den
lokale badeklub Søstjernerne, hvor der er god afstand og
højt til himlen. Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus
Strand. Gratis. Arr.: Søstjernerne. 8 - 18 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, et
korbuekrucifiks samt de 2 imponerende kirkeskibe. Gratis.
Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492 Blokhus. 8 - 19.30
Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d. 23. okt. Kl. 8 - 17.30).
1000 m2 stort indendørs subtropisk badeland, fyldt med
aktiviteter - fra vandrutschebane til boblebad. Voksne kr.
75,-. Børn u/12 år kr. 60,-. Børn u/3 år gratis. Arr.:
Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-.
Booking på faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup
Sommerland, Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay and
Play hos Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende
9-hullers golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den store
Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge Kr. 3,eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,- pr. 100 g
paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl. 14.30. Arr.:
Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Efterårsferie på Museum for Papirkunst. På museum for
papirkunst er der hele efterårsferien hyggelige aktiviteter
for både børn og voksne. Gå på symboljagt i museets
udstillinger, få et boardingpas til papirflyvebanen eller lav
efterårspynt i Papirværkstedet. Der er også mulighed for

at gå på en spændende silhuet-jagt i museets mange
udstillinger og lave sit helt eget mindeværdige
selvportræt i museets silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Hanscool på Museum for Papirkunst. Oplev museum for
Papirkunsts nyeste udstilling, der viser Bit Vejles
papirklip omdannet til unika designs. I museets Galleri 4
fremvises den smukke High Haute Couture-kollektion fra
det kinesiske modebrand Hanscool, der er designet ud
fra tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan
man opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af
Yuko Takada Keller i Paper IN SITU og museets
kerneudstilling, Med saksen som pensel, der viser et
bredt udvalg af Bit Vejles mange imponerende
psaligrafier. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for
børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus. 10 - 17 Rundvisning hos Jan
Jørgensen Smykker (ikke mandag). Besøg Danmarks
største guldsmedeværksted, Jan Jørgensen Smykker, og
få en gratis rundvisning. Ligeledes er der mulighed for
at udforske en tidslinje over Jan Jørgensens mange
designs gennem årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens
Smykker, Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10 - 17
Udstilling i Redningsstationen "Det gamle Blokhus".
Spændende billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i
den smukke redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus
Redningsstation, Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17
Efterår i Blokhus Saltcenter. I efterårsferien 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 frisklavet kaffe til ganen for Kr.
25,- pr. person. Derudover kan I komme på rundvisning i
sydehytten eller besøge det spændende dukkemuseum
med hundredvis af forskellige dukker. Rundvisning og
entré til dukkemuseum Kr. 25,- (børn u/12 år gratis),
café og butik gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej
9, 9490 Pandrup. 10 - 17 Konkurrence hos Klarborg.
Besøg Etly Klarborgs butikker i Uge 42 og deltag i deres
konkurrence til en værdi &aacute; Kr. 1400,-. Mere info
om konkurrencen fås i butikkerne i Hune og Pandrup.
Konkurrencen er gratis at deltage i. Arr.: Klarborg,
Vesterhavsvej 61, 9492 Hune eller Rødhusvej 201, 9490
Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til Nutid - Fortællinger bag
skulpturerne. Oplev de mest fantastiske og udsøgte
skulpturer lavet af sand, træ og jern i den over 20.000
m2 store oplevelsespark. Årets tema er "Fra Istid til
Nutid". Hunde er velkomne i snor. For priser se:
skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge
42. Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 21 Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til
en hurtig streetfodboldkamp i den opstillede
Pannabane, som er en ottekantet bane med to mål,

eller prøv det sjove Teqballbord, hvor man spiller en form
for fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10 - 21.30
Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den sejeste
kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå på
eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er du
den første til at finde ham og aflevere ham ved kassen,
vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11 offentliggøres
et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt sted samt info
om dagens præmie. Billedet offentliggøres på Blokhus.dk's
Facebookside. Jagten er gået ind - hvem finder først Hr.
Kool Kartoffel? Jagtsæsonen er mandag-fredag. Kun 1
præmie pr. dag. Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus. 11 - 17 Superjumper (alle hverdage).
Prøv den seje superjumper som er en kombinationen af
elastikspring og trampolin som står på hjørnet ved D-sign.
kr. 60, pr. tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 21.30 Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder tusindvis
af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.: Fårup
Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Efterårsfestival.
Søn. 16. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus, hvor
du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække af
oplevelser. SØNDAG DEN 16. OKTOBER. 10 - 17 Kunst i
Blokhus. På den store kunstudstilling "Kunst i Blokhus"
udstilles alt fra malerier, skulpturer og smykker til
glaskunst, grafisk tryk mm. Entrébillet til "Kunst i Blokhus"
giver også adgang til Skulpturparken Blokhus. Specialpris
gælder kun denne weekend; Voksne Kr. 100,- / Børn (3-12
år) Kr. 50,-. Sted: Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6,
Hune, 9492 Blokhus. Arr.: Kulturhuset Blokhus, Lions
Hvetbo og Lions Pandrup. 10 - 11 Morgenløb i skoven. Tag
på en frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med PGU
Runners. Mødested: P-plads v/ Gateway Blokhus,
Aalborgvej. Gratis. Arr.: PGU Runners. 11 - 15 Børnenes
rekordsøndag i Blokhus. Til Børnenes Rekorddag gælder
det om at kæmpe om at blive bedst og slå rekorden i fire
forskellige små og underholdende 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. 14.30 - 14.50 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. 14.50 rider hestene til Mølleplads
i Blokhus, hvor der afvikles hesteshow. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 15 Hesteshow.
Showgruppen fra Frieser Nords står klar til at imponere
publikum, med deres spektakulære hesteshow. Varighed
ca. 15. min. Gratis. Sted: Mølleplads, ved
busholdepladsen i Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus. 19.30 - 21.00 Ravjagt med
UV-lygter. Denne aften kan du komme afsted på
spændende skattejagt på stranden med UV-lygter!
Badass Biology tager dig med på ravjagt i mørket, hvor
det lilla lys hjælper med at finde de fineste ravklumper
i sandet. Når der er gevinst, lyser ravet op blandt de
mørke sten. Tilmelding pr. sms til: 40 54 10 97, oplys
navn og antal deltagere. Begrænset antal pladser. Kr.
80,- pr. person inkl. 1 ravlygte. Betaling via MobilPay
(40 54 10 97) eller kontant. Mødested: Ved Fiskernes
Hus, Blokhus Strand, 9492 Blokhus. Husk fornuftigt tøj
og sko. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus i
samarbejde med Badass Biology. ALLE DAGE. Hele
døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt for hele
familien. 100 nummererede kartofler er gemt i Blokhus,
Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand.
Kartoflerne er på størrelse med en bagekartoffel, og er
gemt på offentligt tilgængelige steder, hvor der er
adgang hele døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til
præmier hos Ny Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i
tidsrummet 9.30 - 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16
år). Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination
Blokhus. Hele døgnet: Oplev verdens største sandslot.
Oplev verdens største sandslot på hele 21,16 m.
Sandslottet, der er opført af nogle af verdens bedste
sandskulptører, er optaget i Guinness World Records.
Det gigantiske sandslot er nu også blevet udsmykket i
Ukraines gule og blå farver som en hyldest til det
krigsplagede land. Kan opleves på p-pladsen v/
Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus. Gratis. Arr.:
Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus, Vesterhavsvej
6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art Blokhus kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en sjov og
aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele familien.
Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr. 30,Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr. 175,Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105,
9490 Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der
kan være i en Nissan Qashqai og vær med i
konkurrencen om en undervognsbehandling til din
personbil. Bilen udstilles på Blokhus Torv hele
efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN AUTO. Varierende
tider: Familiefilm i efterårsferien hos Pandrup Kino. Skal
den stå på filmhygge i efterårsferien, så viser Pandrup
Kino familiefilm i efterårsferien. Poter af stål spiller:

15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24. oktober kl.
19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.: Pandrup
Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness og
Wellness. Besøg det hyggelige wellnessområde med
spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med
forskellige former for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i
fitnesscentret, der indbyder til spændende og
udfordrende fysiske aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til
wellness. 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
ketchersport Padel, en kombination mellem squash og
tennis, som spilles på en delvist lukket bane med fire
spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af bane på:
matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter. Arr.: Blokhus
Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 8 Efterårsgys
- Spring i bølgen blå med Søstjernerne. Tag et dyk i det
forfriskende hav med den lokale badeklub Søstjernerne,
hvor der er god afstand og højt til himlen. Sted: Nedenfor
Sømærket på Blokhus Strand. Gratis. Arr.: Søstjernerne. 8
- 18 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, et korbuekrucifiks samt de 2 imponerende
kirkeskibe. Gratis. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492
Blokhus. 8 - 19.30 Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d. 23.
okt. Kl. 8 - 17.30). 1000 m2 stort indendørs subtropisk
badeland, fyldt med aktiviteter - fra vandrutschebane til
boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn u/12 år kr. 60,-. Børn u/3
år gratis. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492
Blokhus. 9 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 let
øvede. Pris kr. 350,-. Booking på faarupsommerland.dk.
Arr.: Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15
Golf Pay and Play hos Blokhus Golfcenter. Prøv den
udfordrende 9-hullers golfbane både med par 3 og par 4
huller samt vandhuller, doglegs, mounts og perfekte
greens. Ingen krav om medlemskab. Mulighed for lektion
for nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den store
Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge Kr. 3,eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,- pr. 100 g
paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl. 14.30. Arr.:
Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Efterårsferie på Museum for Papirkunst. På museum for
papirkunst er der hele efterårsferien hyggelige aktiviteter
for både børn og voksne. Gå på symboljagt i museets
udstillinger, få et boardingpas til papirflyvebanen eller lav
efterårspynt i Papirværkstedet. Der er også mulighed for
at gå på en spændende silhuet-jagt i museets mange
udstillinger og lave sit helt eget mindeværdige
selvportræt i museets silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Hanscool på Museum for Papirkunst. Oplev museum for

Papirkunsts nyeste udstilling, der viser Bit Vejles
papirklip omdannet til unika designs. I museets Galleri 4
fremvises den smukke High Haute Couture-kollektion fra
det kinesiske modebrand Hanscool, der er designet ud
fra tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan
man opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af
Yuko Takada Keller i Paper IN SITU og museets
kerneudstilling, Med saksen som pensel, der viser et
bredt udvalg af Bit Vejles mange imponerende
psaligrafier. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for
børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus. 10 - 17 Rundvisning hos Jan
Jørgensen Smykker (ikke mandag). Besøg Danmarks
største guldsmedeværksted, Jan Jørgensen Smykker, og
få en gratis rundvisning. Ligeledes er der mulighed for
at udforske en tidslinje over Jan Jørgensens mange
designs gennem årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens
Smykker, Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10 - 17
Udstilling i Redningsstationen "Det gamle Blokhus".
Spændende billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i
den smukke redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus
Redningsstation, Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17
Efterår i Blokhus Saltcenter. I efterårsferien 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 frisklavet kaffe til ganen for Kr.
25,- pr. person. Derudover kan I komme på rundvisning i
sydehytten eller besøge det spændende dukkemuseum
med hundredvis af forskellige dukker. Rundvisning og
entré til dukkemuseum Kr. 25,- (børn u/12 år gratis),
café og butik gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej
9, 9490 Pandrup. 10 - 17 Konkurrence hos Klarborg.
Besøg Etly Klarborgs butikker i Uge 42 og deltag i deres
konkurrence til en værdi &aacute; Kr. 1400,-. Mere info
om konkurrencen fås i butikkerne i Hune og Pandrup.
Konkurrencen er gratis at deltage i. Arr.: Klarborg,
Vesterhavsvej 61, 9492 Hune eller Rødhusvej 201, 9490
Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til Nutid - Fortællinger bag
skulpturerne. Oplev de mest fantastiske og udsøgte
skulpturer lavet af sand, træ og jern i den over 20.000
m2 store oplevelsespark. Årets tema er "Fra Istid til
Nutid". Hunde er velkomne i snor. For priser se:
skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge
42. Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 21 Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til
en hurtig streetfodboldkamp i den opstillede
Pannabane, som er en ottekantet bane med to mål,
eller prøv det sjove Teqballbord, hvor man spiller en
form for fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10
- 21.30 Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for

alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den sejeste
kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå på
eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er du
den første til at finde ham og aflevere ham ved kassen,
vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11 offentliggøres
et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt sted samt info
om dagens præmie. Billedet offentliggøres på Blokhus.dk's
Facebookside. Jagten er gået ind - hvem finder først Hr.
Kool Kartoffel? Jagtsæsonen er mandag-fredag. Kun 1
præmie pr. dag. Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus. 11 - 17 Superjumper (alle hverdage).
Prøv den seje superjumper som er en kombinationen af
elastikspring og trampolin som står på hjørnet ved D-sign.
kr. 60, pr. tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 21.30 Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder tusindvis
af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.: Fårup
Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Efterårsfestival.
Man. 17. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus, hvor
du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække af
oplevelser. MANDAG DEN 17. OKTOBER - En fortryllet
aften i Blokhus. 10 - 16 Glas Workshop. Kom og vær
kreativ med glas hos Glasuniverset, hvor de to lokale
glaskunstnere står klar med kyndig vejleding. Hvad med at
lave en ugle, et hus eller en flaske? Slip fantasien løs. Kr.
100,- pr. figur. Arr.: Glasuniverset hos Blokhus Lys. Ilsigvej
19, 9492 Blokhus. 12 - 15 Børnelopper. Har du flere skabe,
en garage eller måske et helt loft fyldt med gammelt
legetøj eller børnetøj? Så book en stand på årets
børneloppemarked i Blokhus. Pris pr. stand inkl. 1 bord Kr.
40,-. Book en stand på: blokhus.nemtilmeld.dk/23/ Sted:
Opvarmet telt på Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus. 13 - 15 Rødder, roderi og lede dyr!
Det rusker og river i træerne og insekterne myldrer afsted
for at blive klar til den kolde vinter. Tag med Badass
Biology på efterårstur i skoven, hvor man både skal se,
føle, lugte og smage! Vi går på opdagelse i Blokhus
Klitplantage og oplever skovens forunderlige univers
gennem lup og leg, med spændende fortællinger og
skovens egne snacks. Kr. 50,- pr. person, MobilePay (40 54
10 97) eller kontant. Tilmelding pr. sms til: 40 54 10 97,
oplys navn og antal deltagere. Husk fornuftigt tøj og sko.
Mødested: Gateway Blokhus, Aalborgvej, 9492. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus i samarbejde med

Badass Biology. 17 - 18 Det store Kemishow og
workshop. Ild, farver, brag og hverdagskemi, tilsat sjove
og lærerige historier. Glæd jer til AAU's Kemishow, som
besøger Blokhus i anledning af efterårsferien. AAU's
Kemishow udføres af unge studerende, som selv er vilde
med naturvidenskab og brænder for at smitte børn og
unge med deres begejstring. Efter showet vil der være
mulighed for selv at prøve nogle af de spændende
eksperimenter. Sted: Teltet på Blokhus Torv. Entré Kr.
30,- pp. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus.
18 - 20.30 Heksefingre over bål. Kom og lav snobrød
over bål på Blokhus Torv. Fyld efterfølgende ketchup
på, så snobrødet transformeres til en blodig, kæmpe,
kroget heksefinger. Kr. 15,- pr. portion dej. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 18 - 20.30
Magiske Sæbebobler. Store sæbebobler er sjovest - prøv
selv på Blokhus Torv. Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus. 18 - 20.45 Havheksen og Piraterne Opgaveløb. De onde havhekse og grusomme pirater har
rottet sig sammen om at plyndre og overtage Blokhus.
Hjælp med at finde bogstaverne og det magiske ord,
som kan tænde Blokhuskanonen og beskytte byen.
Jagten starter på torvet, hvor skattekortet over
havhekseruten uddeles. Kortet vil lede jer rundt i
Blokhus i jagten på det magiske ord, som til sidst skal
godkendes af Havheksen. På vejen skal der løses
forskellige uhyggelige opgaver. Løsningen skal
indleveres senest kl. 20.45 i Havheksens hule på Blokhus
Torv. Pris pr. barn kr. 35,- Betaling via MobilePay. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 18.30 - 20.30
U(hyggelig) sten-workshop. I teltet kan du lave smukke
og lidt uhyggelige Halloween-sten i samarbejde med
Mette fra "Hune-Sten". Lille brugerbetaling. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 19 - 21
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. 19 - 19.45 & 20.15 - 21
Stemningskoncert med UlriksMusic. Ulrik Sørensen har
mange års erfaring med levende musik. Med sin vokal,
guitar og loop pedal leveres hits fra de seneste 6 årtier
med højt humør og spilleglæde. Derudover er Ulrik
frontfigur i partybandet Romhandleren, som har besøgt
Blokhus ad flere omgange. Der er garanti for god musik
og højt humør. Gratis. Blokhus Torv. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 19 - 21
Gadetryl med Nikolaj. Den talentfulde tryllekunstner
Nikolaj, vil fortrylle publikum med sine magiske tricks
når han gæster Blokhus Torv. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 20 - 20.15
Orientalsk mavedans. Marie Bellydance leverer et
farvestrålende og professionelt show, der fanger
tilskuerens opmærksomhed fra første sekund. Glæd jer
til at opleve ægte egyptisk mavedans på Blokhus Torv
denne fortryllende aften. Gratis. Blokhus Torv. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 20 - 21.45
Børnedisko i Badeland med DJ SCOUT. Der skrues ned

for lyset og op for musikken. Så tag "badeskoene" på og
vær med til en sjov aften, når badelandet byder op til
disko. Alder: 6-14 år. Pris Kr. 50,- (Boende gæster på
Blokhus Feriecenter Kr. 30,-) Forældre til mindre børn har
gratis entré. Dørene lukkes kl. 20.15. Tilmelding:
Receptionen på Blokhus Feriecenter eller via tlf. 98 24 93
33. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus.
21.15 Kæmpe fyrværkerishow på Blokhus Strand. Denne
magiske aften afsluttes traditionen tro med et kæmpe
brag, når aftenhimlen oplyses med de smukkeste farver på
Blokhus Strand, nord for nedkørslen. Biler bedes slukke
billygterne så snart de er parkeret på Stranden. Gratis.
Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. ALLE DAGE.
Hele døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt for hele
familien. 100 nummererede kartofler er gemt i Blokhus,
Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand. Kartoflerne
er på størrelse med en bagekartoffel, og er gemt på
offentligt tilgængelige steder, hvor der er adgang hele
døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til præmier hos Ny Form
Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i tidsrummet 9.30 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16 år). Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. Hele døgnet:
Oplev verdens største sandslot. Oplev verdens største
sandslot på hele 21,16 m. Sandslottet, der er opført af
nogle af verdens bedste sandskulptører, er optaget i
Guinness World Records. Det gigantiske sandslot er nu
også blevet udsmykket i Ukraines gule og blå farver som
en hyldest til det krigsplagede land. Kan opleves på
p-pladsen v/ Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus.
Gratis. Arr.: Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art
Blokhus - kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en
sjov og aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele
familien. Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr.
30,- Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr. 175,Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105, 9490
Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der kan
være i en Nissan Qashqai og vær med i konkurrencen om
en undervognsbehandling til din personbil. Bilen udstilles
på Blokhus Torv hele efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN
AUTO. Varierende tider: Familiefilm i efterårsferien hos
Pandrup Kino. Skal den stå på filmhygge i efterårsferien,
så viser Pandrup Kino familiefilm i efterårsferien. Poter af
stål spiller: 15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24.
oktober kl. 19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.:
Pandrup Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness
og Wellness. Besøg det hyggelige wellnessområde med
spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med
forskellige former for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i
fitnesscentret, der indbyder til spændende og
udfordrende fysiske aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til
wellness. 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
ketchersport Padel, en kombination mellem squash og

tennis, som spilles på en delvist lukket bane med fire
spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af bane
på: matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter. Arr.:
Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 8
Efterårsgys - Spring i bølgen blå med Søstjernerne. Tag
et dyk i det forfriskende hav med den lokale badeklub
Søstjernerne, hvor der er god afstand og højt til himlen.
Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus Strand. Gratis.
Arr.: Søstjernerne. 8 - 18 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, et
korbuekrucifiks samt de 2 imponerende kirkeskibe.
Gratis. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492 Blokhus. 8 19.30 Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d. 23. okt. Kl. 8 17.30). 1000 m2 stort indendørs subtropisk badeland,
fyldt med aktiviteter - fra vandrutschebane til
boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn u/12 år kr. 60,-. Børn
u/3 år gratis. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5,
9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-. Booking på
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay and Play hos
Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende 9-hullers
golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den
store Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge
Kr. 3,- eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,pr. 100 g paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl.
14.30. Arr.: Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492
Blokhus. 10 - 16 Efterårsferie på Museum for Papirkunst.
På museum for papirkunst er der hele efterårsferien
hyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Gå på
symboljagt i museets udstillinger, få et boardingpas til
papirflyvebanen eller lav efterårspynt i
Papirværkstedet. Der er også mulighed for at gå på en
spændende silhuet-jagt i museets mange udstillinger og
lave sit helt eget mindeværdige selvportræt i museets
silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for
børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16 Hanscool på Museum for
Papirkunst. Oplev museum for Papirkunsts nyeste
udstilling, der viser Bit Vejles papirklip omdannet til
unika designs. I museets Galleri 4 fremvises den smukke
High Haute Couture-kollektion fra det kinesiske
modebrand Hanscool, der er designet ud fra
tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan man
opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af
Yuko Takada Keller i Paper IN SITU og museets
kerneudstilling, Med saksen som pensel, der viser et

bredt udvalg af Bit Vejles mange imponerende
psaligrafier. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for børn
(3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune,
9492 Blokhus. 10 - 17 Rundvisning hos Jan Jørgensen
Smykker (ikke mandag). Besøg Danmarks største
guldsmedeværksted, Jan Jørgensen Smykker, og få en
gratis rundvisning. Ligeledes er der mulighed for at
udforske en tidslinje over Jan Jørgensens mange designs
gennem årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker,
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10 - 17 Udstilling i
Redningsstationen "Det gamle Blokhus". Spændende
billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i den smukke
redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus Redningsstation,
Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17 Efterår i Blokhus
Saltcenter. I efterårsferien 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
frisklavet kaffe til ganen for Kr. 25,- pr. person.
Derudover kan I komme på rundvisning i sydehytten eller
besøge det spændende dukkemuseum med hundredvis af
forskellige dukker. Rundvisning og entré til dukkemuseum
Kr. 25,- (børn u/12 år gratis), café og butik gratis entré.
Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup. 10 - 17
Konkurrence hos Klarborg. Besøg Etly Klarborgs butikker i
Uge 42 og deltag i deres konkurrence til en værdi
&aacute; Kr. 1400,-. Mere info om konkurrencen fås i
butikkerne i Hune og Pandrup. Konkurrencen er gratis at
deltage i. Arr.: Klarborg, Vesterhavsvej 61, 9492 Hune
eller Rødhusvej 201, 9490 Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til
Nutid - Fortællinger bag skulpturerne. Oplev de mest
fantastiske og udsøgte skulpturer lavet af sand, træ og
jern i den over 20.000 m2 store oplevelsespark. Årets
tema er "Fra Istid til Nutid". Hunde er velkomne i snor. For
priser se: skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken
Blokhus, Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge 42.
Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 - 21
Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til en
hurtig streetfodboldkamp i den opstillede Pannabane, som
er en ottekantet bane med to mål, eller prøv det sjove
Teqballbord, hvor man spiller en form for
fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10 - 21.30
Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den sejeste
kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå på
eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er du
den første til at finde ham og aflevere ham ved kassen,
vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11 offentliggøres

et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt sted samt info
om dagens præmie. Billedet offentliggøres på
Blokhus.dk's Facebookside. Jagten er gået ind - hvem
finder først Hr. Kool Kartoffel? Jagtsæsonen er
mandag-fredag. Kun 1 præmie pr. dag. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11 - 17
Superjumper (alle hverdage). Prøv den seje
superjumper som er en kombinationen af elastikspring
og trampolin som står på hjørnet ved D-sign. kr. 60, pr.
tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 - 21.30
Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder
tusindvis af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.:
Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Efterårsfestival.
Tir. 18. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus,
hvor du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække
af oplevelser. TIRSDAG DEN 18. OKTOBER. 10 - 14
Efterårsaktiviteter hos Egnssamlingen. Hos
Egnssamlingen Lokalhistorisk Museum er der hyggelige
aktiviteter for børn i alle aldre. Her kan du bl.a.
arbejde med håndarbejde, smede jern i den gamle
smedje, besøge den gamle købmandsbutik og lege som
da dine bedsteforældre var børn. Gratis entré, Kr. 30,for brug af materialer. Arr.: Egnssamlingen Saltum,
Faarupvej 3, 9493 Saltum. 10 - 14 Lækre dråber fra
1423. I Kalstrup Livsstilshus vil der denne dag være
besøg af 1423, som sælger Rom og andet spiritus. De
glæder sig til en snak om rom samt at tilbyde lækre
smagsprøver, så længe lager haves. Arr.: Kalstrup
Livsstilshus, Torvet 3, 9492 Blokhus. 10 - 16 Kæmpe
Hoppepude I teltet. Prøv den mega sjove hoppepude
inde i teltet på Blokhus Torv. Pris Kr. 30,- pr. pers. giver
adgang hele dagen. Al leg på hoppepuden er på eget
ansvar. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10
- 16 Glas Workshop. Kom og vær kreativ med glas hos
Glasuniverset. Hvad med at lave en ugle, et hus eller en
flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100,- pr. figur. Arr.:
Glasuniverset hos Blokhus Lys. Ilsigvej 19, 9492 Blokhus.
12 - 16.30 Escape Game i den gamle Redningsstation.
Spillet består af en række sjove og udfordrende gåder
og opgaver der skal løses i en mobil escape boks. Der er
3 bokse med op til 6 personer pr. tidsperiode. Hver
gruppe har sin egen boks. Tidsperioden, der kan bookes,
er kl. 12-13:00. kl. 13.30-14.30 eller kl. 15-16:00. Pris
Kr. 100,- pr. pers. Betaling via mobilepay ved ankomst.
Tilmelding påkrævet via: info@funcenter.dk eller på tlf.
28 31 21 01. (Det er ikke muligt at sende sms)
Mødested: Redningsstationen, Strandvejen 5b, 9492
Blokhus. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus i

samarbejde med Funcenter.dk. 16 - 17 Sauna med udsigt.
Nyd stilheden og roen med en tur i sauna og evt. en
forfriskende tur i det brusende Vesterhav. Pris Kr. 75,booking på saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk. 17.15 18.15 SaunaGus - selvforkælelse i vandkanten. Oplev en
fantastisk tur i sauna med Saunagus. Tre sessioner med
forskellige gus-oplevelser kombineret med et forfriskende
dyp i Vesterhavet. Pris kr. 150,- Booking på
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk. 18 - 19 Aftenløb i
skoven. Tag på en frisk løbetur i Blokhus Klitplantage med
PGU Runners. Mødested: P-plads v/ Gateway Blokhus,
Aalborgvej. Gratis. Arr.: PGU Runners. ALLE DAGE. Hele
døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt for hele
familien. 100 nummererede kartofler er gemt i Blokhus,
Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand. Kartoflerne
er på størrelse med en bagekartoffel, og er gemt på
offentligt tilgængelige steder, hvor der er adgang hele
døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til præmier hos Ny Form
Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i tidsrummet 9.30 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16 år). Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. Hele døgnet:
Oplev verdens største sandslot. Oplev verdens største
sandslot på hele 21,16 m. Sandslottet, der er opført af
nogle af verdens bedste sandskulptører, er optaget i
Guinness World Records. Det gigantiske sandslot er nu
også blevet udsmykket i Ukraines gule og blå farver som
en hyldest til det krigsplagede land. Kan opleves på
p-pladsen v/ Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus.
Gratis. Arr.: Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art
Blokhus - kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en
sjov og aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele
familien. Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr.
30,- Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr. 175,Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105, 9490
Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der kan
være i en Nissan Qashqai og vær med i konkurrencen om
en undervognsbehandling til din personbil. Bilen udstilles
på Blokhus Torv hele efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN
AUTO. Varierende tider: Familiefilm i efterårsferien hos
Pandrup Kino. Skal den stå på filmhygge i efterårsferien,
så viser Pandrup Kino familiefilm i efterårsferien. Poter af
stål spiller: 15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24.
oktober kl. 19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.:
Pandrup Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness
og Wellness. Besøg det hyggelige wellnessområde med
spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med
forskellige former for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i
fitnesscentret, der indbyder til spændende og
udfordrende fysiske aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til
wellness. 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
ketchersport Padel, en kombination mellem squash og
tennis, som spilles på en delvist lukket bane med fire

spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af bane
på: matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter. Arr.:
Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 8
Efterårsgys - Spring i bølgen blå med Søstjernerne. Tag
et dyk i det forfriskende hav med den lokale badeklub
Søstjernerne, hvor der er god afstand og højt til himlen.
Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus Strand. Gratis.
Arr.: Søstjernerne. 8 - 18 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, et
korbuekrucifiks samt de 2 imponerende kirkeskibe.
Gratis. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492 Blokhus. 8 19.30 Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d. 23. okt. Kl. 8 17.30). 1000 m2 stort indendørs subtropisk badeland,
fyldt med aktiviteter - fra vandrutschebane til
boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn u/12 år kr. 60,-. Børn
u/3 år gratis. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5,
9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-. Booking på
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay and Play hos
Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende 9-hullers
golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den
store Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge
Kr. 3,- eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,pr. 100 g paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl.
14.30. Arr.: Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492
Blokhus. 10 - 16 Efterårsferie på Museum for Papirkunst.
På museum for papirkunst er der hele efterårsferien
hyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Gå på
symboljagt i museets udstillinger, få et boardingpas til
papirflyvebanen eller lav efterårspynt i
Papirværkstedet. Der er også mulighed for at gå på en
spændende silhuet-jagt i museets mange udstillinger og
lave sit helt eget mindeværdige selvportræt i museets
silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for
børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16 Hanscool på Museum for
Papirkunst. Oplev museum for Papirkunsts nyeste
udstilling, der viser Bit Vejles papirklip omdannet til
unika designs. I museets Galleri 4 fremvises den smukke
High Haute Couture-kollektion fra det kinesiske
modebrand Hanscool, der er designet ud fra
tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan man
opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af
Yuko Takada Keller i Paper IN SITU og museets
kerneudstilling, Med saksen som pensel, der viser et
bredt udvalg af Bit Vejles mange imponerende

psaligrafier. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for børn
(3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune,
9492 Blokhus. 10 - 17 Rundvisning hos Jan Jørgensen
Smykker (ikke mandag). Besøg Danmarks største
guldsmedeværksted, Jan Jørgensen Smykker, og få en
gratis rundvisning. Ligeledes er der mulighed for at
udforske en tidslinje over Jan Jørgensens mange designs
gennem årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker,
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10 - 17 Udstilling i
Redningsstationen "Det gamle Blokhus". Spændende
billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i den smukke
redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus Redningsstation,
Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17 Efterår i Blokhus
Saltcenter. I efterårsferien 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
frisklavet kaffe til ganen for Kr. 25,- pr. person.
Derudover kan I komme på rundvisning i sydehytten eller
besøge det spændende dukkemuseum med hundredvis af
forskellige dukker. Rundvisning og entré til dukkemuseum
Kr. 25,- (børn u/12 år gratis), café og butik gratis entré.
Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup. 10 - 17
Konkurrence hos Klarborg. Besøg Etly Klarborgs butikker i
Uge 42 og deltag i deres konkurrence til en værdi
&aacute; Kr. 1400,-. Mere info om konkurrencen fås i
butikkerne i Hune og Pandrup. Konkurrencen er gratis at
deltage i. Arr.: Klarborg, Vesterhavsvej 61, 9492 Hune
eller Rødhusvej 201, 9490 Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til
Nutid - Fortællinger bag skulpturerne. Oplev de mest
fantastiske og udsøgte skulpturer lavet af sand, træ og
jern i den over 20.000 m2 store oplevelsespark. Årets
tema er "Fra Istid til Nutid". Hunde er velkomne i snor. For
priser se: skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken
Blokhus, Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge 42.
Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 - 21
Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til en
hurtig streetfodboldkamp i den opstillede Pannabane, som
er en ottekantet bane med to mål, eller prøv det sjove
Teqballbord, hvor man spiller en form for
fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10 - 21.30
Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den sejeste
kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå på
eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er du
den første til at finde ham og aflevere ham ved kassen,
vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11 offentliggøres
et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt sted samt info

om dagens præmie. Billedet offentliggøres på
Blokhus.dk's Facebookside. Jagten er gået ind - hvem
finder først Hr. Kool Kartoffel? Jagtsæsonen er
mandag-fredag. Kun 1 præmie pr. dag. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11 - 17
Superjumper (alle hverdage). Prøv den seje
superjumper som er en kombinationen af elastikspring
og trampolin som står på hjørnet ved D-sign. kr. 60, pr.
tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 - 21.30
Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder
tusindvis af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.:
Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Efterårsfestival.
Ons. 19. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus,
hvor du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække
af oplevelser. ONSDAG DEN 19. OKTOBER. 9.45 - 10.45
Sauna med udsigt. Nyd stilheden og roen med en tur i
sauna og evt. en forfriskende tur i det brusende
Vesterhav. Pris Kr. 75,- booking på saunahytten.dk.
Arr.: Saunahytten.dk. 10 - 12 Efterårsvandring. Fodslaw
Jammerbugt inviterer til skøn efterårsvandring. Oplev
det barske klitlandskab og den fortryllende
efterårsskov. Ikke egnet for gangbesværede. Varighed
ca. 2 timer. Medbring vand. Mødested:
Springvandstorvet, 9492 Blokhus. Gratis. Arr.: Fodslaw
Jammerbugten. 10 - 16 Glas Workshop. Kom og vær
kreativ med glas hos Glasuniverset. Hvad med at lave en
ugle, et hus eller en flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100,pr. figur. Arr.: Glasuniverset hos Blokhus Lys. Ilsigvej
19, 9492 Blokhus. 11 - 12 SaunaGus - selvforkælelse i
vandkanten. Oplev en fantastisk tur i sauna med
Saunagus. Tre sessioner med forskellige gus-oplevelser
kombineret med et forfriskende dyp i Vesterhavet. Pris
Kr. 150,- Booking på saunahytten.dk. Arr.:
Saunahytten.dk. 11 - 14.30 Kartoffeldag i Skoven.
Efterårsferien blev i gamle dage kaldt kartoffelferien,
hvor børn fik fri så de kunne hjælpe med at grave
kartofler op. Ude i skoven kan man sammen med de
søde frivillige denne dag prøver kræfter med lidt
sjovere kartoffelaktiviteter - end i gamle dage. Lav
eksempelvis dine egne kartoffelpandekager, udforsk din
kreative side med kartoffeltryk eller hvad med at lave
dine egne kartoffelchips? Pris Kr. 30,- pr. person. Sted:
Gateway-pladsen, Aalborgvej, 9492 Blokhus. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11 - 16
Høstmarked. Traditionen tro afholdes der stort
Høstmarked på Blokhus Torv med friske, lokale råvarer.
Gratis. Arr.: Hune-Blokhus Borgerforening. 12 - 15.45
Lasergame i Nols. Lasergame er en super sjov aktivitet,

som kan spilles af både børn og voksne. Det gør ikke ondt
at blive ramt af det infrarøde lys. 20 pladser pr.
tidsperiode. Hold fyldes løbende. Tidsperioden er Kl.
12-12:45. Kl. 13-13:45. Kl. 14-14:45. Kl. 15-15:45.
Spilletid 45 min. Husk fornuftigt tøj og sko. Pris Kr. 100,-.
Betaling via mobilepay ved ankomst. Tilmelding påkrævet
via: info@funcenter.dk eller på tlf. 28 31 21 01 (det er
ikke muligt at sende sms) Mødested: Nols Hytten, Nolsvej
1, 9493 Saltum. Arr.: Erhvervsforeningen Destination
Blokhus i samarbejde med Funcenter. 14 Smagsprøver fra
Nordisk. NORDISK, naturens forråd kommer og varmer op
under suppegryden, så kig forbi og smag deres
legendariske jomfruhummersuppe, samt andre lækre
efterårs-delikatesser. Så længe lager haves. Gratis. Arr.:
Kalstrup Livsstilshus, Torvet 3, 9492 Blokhus. 15 Anderæs Salg af ænder fra kl. 14. Køb en eller flere ænder og
deltag i Anderæset som foregår i Blokhus Bæk. Ræset
starter kl. 15. De hurtigste ænder vinder præmier. Kr.
30,- pr. and inkl. is. Arr.: Blokhus Strand Baadlaug v/
"Fiskernes Hus", nedkørsel ved Blokhus Strand. 17 - 19.30
Zombie Fun Run i skoven. Kunne du overleve en
Zombieapokalypse? Prøv Zombierun i skoven og se om du
kan overleve turen. Zombierun er en 2,5 km familierute,
hvor de deltagende har 3 liv (stofstrimler ved livremmen).
På ruten vil der være zombier som forsøger at tage ens
liv. De som klarer sig igennem løbet med mindst et liv
tilbage, har overlevet zombierun og vinder et diplom.
Løbende starttider. Ruten kan være uhyggelig og
skræmmende, derfor kun deltagelse ifølge med voksen.
Pris Kr. 30,- pp. Tilmelding og betaling via MobilePay nr.
74 05 27. Noter navn og deltagerantal i kommentarfeltet.
Gateway Blokhus, Aalborgvej. Arr.: PGU Runners i
samarbejde med Erhvervsforening Destination Blokhus.
18.30 - 20.15 MTB Adventure. Fed MTB-træning for alle
uanset niveau. Deltagere opdeles i flere grupper. Ingen
tilmelding. Medbring selv MTB, vand og lygter. Hjelm er
obligatorisk. Mødested: Nolshytten, 9493 Saltum. Arr.:
Saltum Trim, Nolsvej 1, 9493 Saltum. ALLE DAGE. Hele
døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt for hele
familien. 100 nummererede kartofler er gemt i Blokhus,
Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand. Kartoflerne
er på størrelse med en bagekartoffel, og er gemt på
offentligt tilgængelige steder, hvor der er adgang hele
døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til præmier hos Ny Form
Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i tidsrummet 9.30 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16 år). Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. Hele døgnet:
Oplev verdens største sandslot. Oplev verdens største
sandslot på hele 21,16 m. Sandslottet, der er opført af
nogle af verdens bedste sandskulptører, er optaget i
Guinness World Records. Det gigantiske sandslot er nu
også blevet udsmykket i Ukraines gule og blå farver som
en hyldest til det krigsplagede land. Kan opleves på
p-pladsen v/ Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus.
Gratis. Arr.: Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art
Blokhus - kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en
sjov og aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele

familien. Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr.
30,- Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr.
175,- Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105,
9490 Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der
kan være i en Nissan Qashqai og vær med i
konkurrencen om en undervognsbehandling til din
personbil. Bilen udstilles på Blokhus Torv hele
efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN AUTO. Varierende
tider: Familiefilm i efterårsferien hos Pandrup Kino. Skal
den stå på filmhygge i efterårsferien, så viser Pandrup
Kino familiefilm i efterårsferien. Poter af stål spiller:
15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24. oktober kl.
19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.: Pandrup
Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness og
Wellness. Besøg det hyggelige wellnessområde med
spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med
forskellige former for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i
fitnesscentret, der indbyder til spændende og
udfordrende fysiske aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til
wellness. 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 ketchersport Padel, en kombination mellem
squash og tennis, som spilles på en delvist lukket bane
med fire spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af
bane på: matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter.
Arr.: Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490
Pandrup. 8 Efterårsgys - Spring i bølgen blå med
Søstjernerne. Tag et dyk i det forfriskende hav med den
lokale badeklub Søstjernerne, hvor der er god afstand
og højt til himlen. Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus
Strand. Gratis. Arr.: Søstjernerne. 8 - 18 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, et korbuekrucifiks samt de 2 imponerende
kirkeskibe. Gratis. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492
Blokhus. 8 - 19.30 Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d.
23. okt. Kl. 8 - 17.30). 1000 m2 stort indendørs
subtropisk badeland, fyldt med aktiviteter - fra
vandrutschebane til boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn
u/12 år kr. 60,-. Børn u/3 år gratis. Arr.: Blokhus
Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-.
Booking på faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup
Sommerland, Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay
and Play hos Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende
9-hullers golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget

lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den store
Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge Kr. 3,eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,- pr. 100 g
paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl. 14.30. Arr.:
Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Efterårsferie på Museum for Papirkunst. På museum for
papirkunst er der hele efterårsferien hyggelige aktiviteter
for både børn og voksne. Gå på symboljagt i museets
udstillinger, få et boardingpas til papirflyvebanen eller lav
efterårspynt i Papirværkstedet. Der er også mulighed for
at gå på en spændende silhuet-jagt i museets mange
udstillinger og lave sit helt eget mindeværdige
selvportræt i museets silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Hanscool på Museum for Papirkunst. Oplev museum for
Papirkunsts nyeste udstilling, der viser Bit Vejles papirklip
omdannet til unika designs. I museets Galleri 4 fremvises
den smukke High Haute Couture-kollektion fra det
kinesiske modebrand Hanscool, der er designet ud fra
tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan man
opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af Yuko
Takada Keller i Paper IN SITU og museets kerneudstilling,
Med saksen som pensel, der viser et bredt udvalg af Bit
Vejles mange imponerende psaligrafier. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 17
Rundvisning hos Jan Jørgensen Smykker (ikke mandag).
Besøg Danmarks største guldsmedeværksted, Jan
Jørgensen Smykker, og få en gratis rundvisning. Ligeledes
er der mulighed for at udforske en tidslinje over Jan
Jørgensens mange designs gennem årene. Gratis. Arr.: Jan
Jørgens Smykker, Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10
- 17 Udstilling i Redningsstationen "Det gamle Blokhus".
Spændende billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i den
smukke redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus
Redningsstation, Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17
Efterår i Blokhus Saltcenter. I efterårsferien 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 frisklavet kaffe til ganen for Kr.
25,- pr. person. Derudover kan I komme på rundvisning i
sydehytten eller besøge det spændende dukkemuseum
med hundredvis af forskellige dukker. Rundvisning og
entré til dukkemuseum Kr. 25,- (børn u/12 år gratis), café
og butik gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490
Pandrup. 10 - 17 Konkurrence hos Klarborg. Besøg Etly
Klarborgs butikker i Uge 42 og deltag i deres konkurrence
til en værdi &aacute; Kr. 1400,-. Mere info om
konkurrencen fås i butikkerne i Hune og Pandrup.
Konkurrencen er gratis at deltage i. Arr.: Klarborg,
Vesterhavsvej 61, 9492 Hune eller Rødhusvej 201, 9490
Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til Nutid - Fortællinger bag
skulpturerne. Oplev de mest fantastiske og udsøgte
skulpturer lavet af sand, træ og jern i den over 20.000 m2
store oplevelsespark. Årets tema er "Fra Istid til Nutid".
Hunde er velkomne i snor. For priser se:

skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge
42. Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 21 Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til
en hurtig streetfodboldkamp i den opstillede
Pannabane, som er en ottekantet bane med to mål,
eller prøv det sjove Teqballbord, hvor man spiller en
form for fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10
- 21.30 Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den
sejeste kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå
på eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er
du den første til at finde ham og aflevere ham ved
kassen, vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11
offentliggøres et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt
sted samt info om dagens præmie. Billedet
offentliggøres på Blokhus.dk's Facebookside. Jagten er
gået ind - hvem finder først Hr. Kool Kartoffel?
Jagtsæsonen er mandag-fredag. Kun 1 præmie pr. dag.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11
- 17 Superjumper (alle hverdage). Prøv den seje
superjumper som er en kombinationen af elastikspring
og trampolin som står på hjørnet ved D-sign. kr. 60, pr.
tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 - 21.30
Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder
tusindvis af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.:
Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Efterårsfestival.
Tor. 20. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus,
hvor du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække
af oplevelser. TORSDAG DEN 20. OKTOBER. 10 - 16 Glas
Workshop. Kom og vær kreativ med glas hos
Glasuniverset. Hvad med at lave en ugle, et hus eller en
flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100,- pr. figur. Arr.:
Glasuniverset hos Blokhus Lys. Ilsigvej 19, 9492 Blokhus.
10 - 17 Flødebollernes dag hos Blokhus Saltcenter. Som
noget helt nyt afholder Blokhus Saltcenter
"Flødebollernes Dag" hvor du kan smage en gratis,

hjemmelavet flødebolle, lavet på lækker belgisk
chokolade og selvfølgelig Blokhus salt. Flødebollerne gives
ud så længe lager haves. Café og butik gratis entré. Arr.:
Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup. 11 - 12 På
vandring i Blokhus' historie. Den sprudlende formidler,
Birgit Christensen, er garant for en underholdende og
informativ byvandring i Blokhus for hele familien.
Mødested: Springvandstorvet, 9492 Blokhus. Voksne Kr.
30,- Børn u/12 år gratis. Tilmelding senest onsdag kl. 10
på sms: 20 60 36 41. Arr.: Birgit Christensen i samarbejde
med Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11 - 12.30
Jongleringsshow & Gøglerskole med Klovnen Happy. Kom
på Gøglerskole i teltet med klovnen Happy og lær at
jonglere med tallerken på pind. Happy viser først hvordan
man gør og derefter er det din tur til at vise om du har
styr på gøglerierne! Der er Jongleringsshow kl. 11-12 og
Gøglerskole kl. 12-12.30. Entré Kr. 25,-. for børn (1-15
år), øvrige gratis. Entré gælder til alle Happys aktiviteter
hele dagen. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus.
12.30 Blokhus Mesterskab i Flødebollespisning. Hvem kan
spise flest flødeboller? Både børn og voksne kan stille op.
Indledes med kvalifikationsrunde, hvor de hurtigste kan
kvalificere sig til en finaleplads. Indskrivning fra kl. 12.
Gratis. Sted: Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus. 13.30 - 15 Cirkusshow &
Bugtalerskole med Klovnen Happy. Kom til Magisk
Cirkusshow i teltet med klovnen Happy, hvor der vil være
alt fra bugtaleri, jonglering, trylleri og skønsang på
ukulele. Efter showet kan du komme på bugtalerskole og
lære at tale eller synge uden at åbne munden! Der er
Cirkusshow kl. 13.30 - 14.30 og Bugtalerskole kl. 14.30 15. Entré kr. 25,- for børn (1-15 år), øvrige gratis. Entré
gælder til alle Happys aktiviteter hele dagen. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 12 - 15.45
Lasergame i Nols. Lasergame er en super sjov aktivitet,
som kan spilles af både børn og voksne. Det gør ikke ondt
at blive ramt af det infrarøde lys. 20 pladser pr.
tidsperiode. Hold fyldes løbende. Tidsperioden er Kl. 12 12.45. Kl. 13 - 13.45. Kl. 14 - 14.45. Kl. 15 - 15.45.
Spilletid 45 min. Husk fornuftigt tøj og sko. Pris Kr. 100,-.
Betaling via mobilepay ved ankomst. Tilmelding påkrævet
via: info@funcenter.dk eller på tlf. 28 31 21 01 (det er
ikke muligt at sende sms) Mødested: Nols Hytten, Nolsvej
1, 9493 Saltum. Arr.: Erhvervsforeningen Destination
Blokhus i samarbejde med Funcenter. 14 Flødeboller hos
Kalstrup. Kom og få en gratis Sv. Michelsen flødebolle på
1. sal hos Kalstrup. Der er flødeboller til de første 100 som
kigger forbi. Derudover vil der også være smagsprøver på
Sv. Michaelsens håndlavet fairtrade chokolade. Så længe
lager haves. Arr.: Kalstrup Livstilhus, Torvet 3, 9492
Blokhus. 18 - 19 Aftenløb i skoven. Tag på frisk løbetur i
Blokhus Klitplantage med PGU Runners. Mødested: P-plads
v/ Gateway Blokhus, Aalborgvej. Gratis. Arr.: PGU
Runners. 20 - 21.45 Børnedisko i Badeland med DJ SCOUT.
Der skrues ned for lyset og op for musikken. Så tag
"badeskoene" på og kom og vær med til en sjov aften, når
badelandet byder op til disko. Alder: 6-14 år. Pris Kr. 50,(Boende gæster på Blokhus Feriecenter Kr. 30,-) Forældre

til mindre børn har gratis entré. Dørene lukkes kl.
20.15. Tilmelding: Receptionen på Blokhus Feriecenter
eller via tlf. 98 24 93 33. Arr.: Blokhus Feriecenter,
Høkervej 5, 9492 Blokhus. ALLE DAGE. Hele døgnet: Den
Heldige Kartoffel - skattejagt for hele familien. 100
nummererede kartofler er gemt i Blokhus, Hune,
Gateway Blokhus og på Blokhus Strand. Kartoflerne er
på størrelse med en bagekartoffel, og er gemt på
offentligt tilgængelige steder, hvor der er adgang hele
døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til præmier hos Ny
Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i tidsrummet
9.30 - 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16 år). Gratis.
Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. Hele
døgnet: Oplev verdens største sandslot. Oplev verdens
største sandslot på hele 21,16 m. Sandslottet, der er
opført af nogle af verdens bedste sandskulptører, er
optaget i Guinness World Records. Det gigantiske
sandslot er nu også blevet udsmykket i Ukraines gule og
blå farver som en hyldest til det krigsplagede land. Kan
opleves på p-pladsen v/ Kulturhuset & Skulpturparken
Blokhus. Gratis. Arr.: Kulturhuset & Skulpturparken
Blokhus, Vesterhavsvej 6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet:
Fun Art Blokhus - kæmpe udendørs aktivitetscenter.
Tilbring en sjov og aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter
for hele familien. Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,Krolf kr. 30,- Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,Dagskort kr. 175,- Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis.
Betal i selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book
på funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105,
9490 Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der
kan være i en Nissan Qashqai og vær med i
konkurrencen om en undervognsbehandling til din
personbil. Bilen udstilles på Blokhus Torv hele
efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN AUTO. Varierende
tider: Familiefilm i efterårsferien hos Pandrup Kino. Skal
den stå på filmhygge i efterårsferien, så viser Pandrup
Kino familiefilm i efterårsferien. Poter af stål spiller:
15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24. oktober kl.
19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.: Pandrup
Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness og
Wellness. Besøg det hyggelige wellnessområde med
spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med
forskellige former for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i
fitnesscentret, der indbyder til spændende og
udfordrende fysiske aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til
wellness. 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 ketchersport Padel, en kombination mellem
squash og tennis, som spilles på en delvist lukket bane
med fire spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af
bane på: matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter.
Arr.: Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490
Pandrup. 8 Efterårsgys - Spring i bølgen blå med
Søstjernerne. Tag et dyk i det forfriskende hav med den
lokale badeklub Søstjernerne, hvor der er god afstand
og højt til himlen. Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus

Strand. Gratis. Arr.: Søstjernerne. 8 - 18 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, et
korbuekrucifiks samt de 2 imponerende kirkeskibe. Gratis.
Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492 Blokhus. 8 - 19.30
Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d. 23. okt. Kl. 8 - 17.30).
1000 m2 stort indendørs subtropisk badeland, fyldt med
aktiviteter - fra vandrutschebane til boblebad. Voksne kr.
75,-. Børn u/12 år kr. 60,-. Børn u/3 år gratis. Arr.:
Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-.
Booking på faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup
Sommerland, Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay and
Play hos Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende
9-hullers golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den store
Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge Kr. 3,eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,- pr. 100 g
paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl. 14.30. Arr.:
Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Efterårsferie på Museum for Papirkunst. På museum for
papirkunst er der hele efterårsferien hyggelige aktiviteter
for både børn og voksne. Gå på symboljagt i museets
udstillinger, få et boardingpas til papirflyvebanen eller lav
efterårspynt i Papirværkstedet. Der er også mulighed for
at gå på en spændende silhuet-jagt i museets mange
udstillinger og lave sit helt eget mindeværdige
selvportræt i museets silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Hanscool på Museum for Papirkunst. Oplev museum for
Papirkunsts nyeste udstilling, der viser Bit Vejles papirklip
omdannet til unika designs. I museets Galleri 4 fremvises
den smukke High Haute Couture-kollektion fra det
kinesiske modebrand Hanscool, der er designet ud fra
tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan man
opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af Yuko
Takada Keller i Paper IN SITU og museets kerneudstilling,
Med saksen som pensel, der viser et bredt udvalg af Bit
Vejles mange imponerende psaligrafier. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 17
Rundvisning hos Jan Jørgensen Smykker (ikke mandag).
Besøg Danmarks største guldsmedeværksted, Jan
Jørgensen Smykker, og få en gratis rundvisning. Ligeledes
er der mulighed for at udforske en tidslinje over Jan
Jørgensens mange designs gennem årene. Gratis. Arr.: Jan
Jørgens Smykker, Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10
- 17 Udstilling i Redningsstationen "Det gamle Blokhus".

Spændende billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i
den smukke redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus
Redningsstation, Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17
Efterår i Blokhus Saltcenter. I efterårsferien 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 frisklavet kaffe til ganen for Kr.
25,- pr. person. Derudover kan I komme på rundvisning i
sydehytten eller besøge det spændende dukkemuseum
med hundredvis af forskellige dukker. Rundvisning og
entré til dukkemuseum Kr. 25,- (børn u/12 år gratis),
café og butik gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej
9, 9490 Pandrup. 10 - 17 Konkurrence hos Klarborg.
Besøg Etly Klarborgs butikker i Uge 42 og deltag i deres
konkurrence til en værdi &aacute; Kr. 1400,-. Mere info
om konkurrencen fås i butikkerne i Hune og Pandrup.
Konkurrencen er gratis at deltage i. Arr.: Klarborg,
Vesterhavsvej 61, 9492 Hune eller Rødhusvej 201, 9490
Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til Nutid - Fortællinger bag
skulpturerne. Oplev de mest fantastiske og udsøgte
skulpturer lavet af sand, træ og jern i den over 20.000
m2 store oplevelsespark. Årets tema er "Fra Istid til
Nutid". Hunde er velkomne i snor. For priser se:
skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge
42. Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 21 Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til
en hurtig streetfodboldkamp i den opstillede
Pannabane, som er en ottekantet bane med to mål,
eller prøv det sjove Teqballbord, hvor man spiller en
form for fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10
- 21.30 Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den
sejeste kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå
på eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er
du den første til at finde ham og aflevere ham ved
kassen, vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11
offentliggøres et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt
sted samt info om dagens præmie. Billedet
offentliggøres på Blokhus.dk's Facebookside. Jagten er
gået ind - hvem finder først Hr. Kool Kartoffel?
Jagtsæsonen er mandag-fredag. Kun 1 præmie pr. dag.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11
- 17 Superjumper (alle hverdage). Prøv den seje
superjumper som er en kombinationen af elastikspring
og trampolin som står på hjørnet ved D-sign. kr. 60, pr.
tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 - 21.30

Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland inviterer
igen til det magiske Lysfald og tænder tusindvis af lamper
kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup Sommerland-stemning
med leg, sjov, grin, overraskelser og storslåede oplevelser
- blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet kan købes på
faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Efterårsfestival.
Fre. 21. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus, hvor
du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække af
oplevelser. FREDAG DEN 21. OKTOBER. 9.45 - 10.45 Sauna
med udsigt. Nyd stilheden og roen med en tur i sauna og
evt. en forfriskende tur i det brusende Vesterhav. Pris Kr.
75,- booking på saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk. 10
- 16 Glasworkshop. Kom og vær kreativ med glas hos
Glasuniverset. Hvad med at lave en ugle, et hus eller en
flaske? Slip fantasien løs. Kr. 100,- pr. figur. Arr.:
Glasuniverset hos Blokhus Lys. Ilsigvej 19, 9492 Blokhus.
11 - 12 SaunaGus - selvforkælelse i vandkanten. Oplev en
fantastisk tur i sauna med Saunagus. Tre sessioner med
forskellige gus-oplevelser kombineret med et forfriskende
dyp i Vesterhavet. Pris Kr. 150,- Booking på
saunahytten.dk. Arr.: Saunahytten.dk. 11 - 12.30 Blokhus
Smadredag - Wrestlingshow og workshop. Er du klar til at
Dansk Pro Wrestling indtager teltet til Blokhus Smadredag?
Der vil være underholdning for hele familien når 4 rivaler
stiller op til vildt wrestlingshow. Hvem mon vinder titlen
som Wrestling Champion? Efter showet kan børn og voksne
komme op i ringen og lære seje tricks og teknikker af de
dygtige wrestlere. Der er Wrestlingshow kl. 11-12 og
Wrestlingworkshop kl. 12 -12.30. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 12.30 - 13.30
SnapChat opgaveløb. Fedt opgaveløb i Blokhus hvor
opgaverne løses ved brug af SnapChat. Fælles start kl
12.30 udenfor teltet. Senest indlevering af svar kl.13.30.
NB: medbring en kameratelefon, hvor SnapChat er
installeret og klar til brug. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 13.30 - 15
Blokhus Smadredag - Wrestlingshow og workshop. Er du
klar til at Dansk Pro Wrestling indtager teltet til Blokhus
Smadredag? Der vil være underholdning for hele familien
når 4 rivaler stiller op til vildt wrestlingshow. Hvem mon
vinder titlen som Wrestling Champion? Efter showet kan
børn og voksne komme op i ringen og lære seje tricks og
teknikker af de dygtige wrestlere. Der er Wrestlingshow
Kl. 13.30-14:30 og Wrestlingworkshop Kl. 14.30-15. Gratis.
Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. ALLE DAGE.
Hele døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt for hele
familien. 100 nummererede kartofler er gemt i Blokhus,
Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand. Kartoflerne
er på størrelse med en bagekartoffel, og er gemt på
offentligt tilgængelige steder, hvor der er adgang hele
døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til præmier hos Ny Form

Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i tidsrummet 9.30 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16 år). Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. Hele døgnet:
Oplev verdens største sandslot. Oplev verdens største
sandslot på hele 21,16 m. Sandslottet, der er opført af
nogle af verdens bedste sandskulptører, er optaget i
Guinness World Records. Det gigantiske sandslot er nu
også blevet udsmykket i Ukraines gule og blå farver som
en hyldest til det krigsplagede land. Kan opleves på
p-pladsen v/ Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus.
Gratis. Arr.: Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art
Blokhus - kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en
sjov og aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele
familien. Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr.
30,- Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr.
175,- Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105,
9490 Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der
kan være i en Nissan Qashqai og vær med i
konkurrencen om en undervognsbehandling til din
personbil. Bilen udstilles på Blokhus Torv hele
efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN AUTO. Varierende
tider: Familiefilm i efterårsferien hos Pandrup Kino. Skal
den stå på filmhygge i efterårsferien, så viser Pandrup
Kino familiefilm i efterårsferien. Poter af stål spiller:
15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24. oktober kl.
19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.: Pandrup
Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness og
Wellness. Besøg det hyggelige wellnessområde med
spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med
forskellige former for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i
fitnesscentret, der indbyder til spændende og
udfordrende fysiske aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til
wellness. 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 ketchersport Padel, en kombination mellem
squash og tennis, som spilles på en delvist lukket bane
med fire spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af
bane på: matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter.
Arr.: Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490
Pandrup. 8 Efterårsgys - Spring i bølgen blå med
Søstjernerne. Tag et dyk i det forfriskende hav med den
lokale badeklub Søstjernerne, hvor der er god afstand
og højt til himlen. Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus
Strand. Gratis. Arr.: Søstjernerne. 8 - 18 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, et korbuekrucifiks samt de 2 imponerende
kirkeskibe. Gratis. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492
Blokhus. 8 - 19.30 Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d.
23. okt. Kl. 8 - 17.30). 1000 m2 stort indendørs
subtropisk badeland, fyldt med aktiviteter - fra
vandrutschebane til boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn

u/12 år kr. 60,-. Børn u/3 år gratis. Arr.: Blokhus
Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-.
Booking på faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup
Sommerland, Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay and
Play hos Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende
9-hullers golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den store
Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge Kr. 3,eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,- pr. 100 g
paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl. 14.30. Arr.:
Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Efterårsferie på Museum for Papirkunst. På museum for
papirkunst er der hele efterårsferien hyggelige aktiviteter
for både børn og voksne. Gå på symboljagt i museets
udstillinger, få et boardingpas til papirflyvebanen eller lav
efterårspynt i Papirværkstedet. Der er også mulighed for
at gå på en spændende silhuet-jagt i museets mange
udstillinger og lave sit helt eget mindeværdige
selvportræt i museets silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16
Hanscool på Museum for Papirkunst. Oplev museum for
Papirkunsts nyeste udstilling, der viser Bit Vejles papirklip
omdannet til unika designs. I museets Galleri 4 fremvises
den smukke High Haute Couture-kollektion fra det
kinesiske modebrand Hanscool, der er designet ud fra
tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan man
opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af Yuko
Takada Keller i Paper IN SITU og museets kerneudstilling,
Med saksen som pensel, der viser et bredt udvalg af Bit
Vejles mange imponerende psaligrafier. Entré kr. 85,- for
voksne og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for
Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 17
Rundvisning hos Jan Jørgensen Smykker (ikke mandag).
Besøg Danmarks største guldsmedeværksted, Jan
Jørgensen Smykker, og få en gratis rundvisning. Ligeledes
er der mulighed for at udforske en tidslinje over Jan
Jørgensens mange designs gennem årene. Gratis. Arr.: Jan
Jørgens Smykker, Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10
- 17 Udstilling i Redningsstationen "Det gamle Blokhus".
Spændende billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i den
smukke redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus
Redningsstation, Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17
Efterår i Blokhus Saltcenter. I efterårsferien 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 frisklavet kaffe til ganen for Kr.
25,- pr. person. Derudover kan I komme på rundvisning i
sydehytten eller besøge det spændende dukkemuseum

med hundredvis af forskellige dukker. Rundvisning og
entré til dukkemuseum Kr. 25,- (børn u/12 år gratis),
café og butik gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej
9, 9490 Pandrup. 10 - 17 Konkurrence hos Klarborg.
Besøg Etly Klarborgs butikker i Uge 42 og deltag i deres
konkurrence til en værdi &aacute; Kr. 1400,-. Mere info
om konkurrencen fås i butikkerne i Hune og Pandrup.
Konkurrencen er gratis at deltage i. Arr.: Klarborg,
Vesterhavsvej 61, 9492 Hune eller Rødhusvej 201, 9490
Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til Nutid - Fortællinger bag
skulpturerne. Oplev de mest fantastiske og udsøgte
skulpturer lavet af sand, træ og jern i den over 20.000
m2 store oplevelsespark. Årets tema er "Fra Istid til
Nutid". Hunde er velkomne i snor. For priser se:
skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge
42. Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 21 Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til
en hurtig streetfodboldkamp i den opstillede
Pannabane, som er en ottekantet bane med to mål,
eller prøv det sjove Teqballbord, hvor man spiller en
form for fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10
- 21.30 Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den
sejeste kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå
på eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er
du den første til at finde ham og aflevere ham ved
kassen, vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11
offentliggøres et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt
sted samt info om dagens præmie. Billedet
offentliggøres på Blokhus.dk's Facebookside. Jagten er
gået ind - hvem finder først Hr. Kool Kartoffel?
Jagtsæsonen er mandag-fredag. Kun 1 præmie pr. dag.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11
- 17 Superjumper (alle hverdage). Prøv den seje
superjumper som er en kombinationen af elastikspring
og trampolin som står på hjørnet ved D-sign. kr. 60, pr.
tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 - 21.30
Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder
tusindvis af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.:
Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.

Blokhus Efterårsfestival.
Lør. 22. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus, hvor
du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække af
oplevelser. LØRDAG DEN 22. OKTOBER. 9.45 - 10.45 Sauna
med udsigt. Nyd stilheden og roen med en tur i sauna og
evt. en forfriskende tur i det brusende Vesterhav. Pris Kr.
75,- booking 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 selvforkælelse i vandkanten. Oplev en fantastisk tur i
sauna med Saunagus. Tre sessioner med forskellige
gus-oplevelser kombineret med et forfriskende dyp i
Vesterhavet. Pris Kr. 150,- Booking på saunahytten.dk.
Arr.: Saunahytten.dk. 11 - 16 Græskarudskæring på
Torvet. Bliv klar til Halloween og kom til
græskarudskæring i det store telt sammen med de søde
frivillige. Kr. 25,- pr. græskar. Så længe lager haves.
Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen Destination
Blokhus. 14 - 17 Segway på Torvet. På Blokhus Torv
opstilles der en begynderbane, 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. ALLE DAGE. Hele
døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt for hele
familien. 100 nummererede kartofler er gemt i Blokhus,
Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand. Kartoflerne
er på størrelse med en bagekartoffel, og er gemt på
offentligt tilgængelige steder, hvor der er adgang hele
døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til præmier hos Ny Form
Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i tidsrummet 9.30 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16 år). Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. Hele døgnet:
Oplev verdens største sandslot. Oplev verdens største
sandslot på hele 21,16 m. Sandslottet, der er opført af
nogle af verdens bedste sandskulptører, er optaget i
Guinness World Records. Det gigantiske sandslot er nu
også blevet udsmykket i Ukraines gule og blå farver som
en hyldest til det krigsplagede land. Kan opleves på
p-pladsen v/ Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus.
Gratis. Arr.: Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art
Blokhus - kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en
sjov og aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele
familien. Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr.
30,- Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr. 175,Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105, 9490
Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der kan
være i en Nissan Qashqai og vær med i konkurrencen om
en undervognsbehandling til din personbil. Bilen udstilles
på Blokhus Torv hele efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN

AUTO. Varierende tider: Familiefilm i efterårsferien hos
Pandrup Kino. Skal den stå på filmhygge i efterårsferien,
så viser Pandrup Kino familiefilm i efterårsferien. Poter
af stål spiller: 15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20.
24. oktober kl. 19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk.
Arr.: Pandrup Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21
Fitness og Wellness. Besøg det hyggelige
wellnessområde med spabad, tyrkisk bad, fællessauna
og flere bassiner med forskellige former for
vandmassage. Kr. 50,- eller træn i fitnesscentret, der
indbyder til spændende og udfordrende fysiske
aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til wellness. 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
ketchersport Padel, en kombination mellem squash og
tennis, som spilles på en delvist lukket bane med fire
spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af bane
på: matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter. Arr.:
Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 8
Efterårsgys - Spring i bølgen blå med Søstjernerne. Tag
et dyk i det forfriskende hav med den lokale badeklub
Søstjernerne, hvor der er god afstand og højt til himlen.
Sted: Nedenfor Sømærket på Blokhus Strand. Gratis.
Arr.: Søstjernerne. 8 - 18 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, et
korbuekrucifiks samt de 2 imponerende kirkeskibe.
Gratis. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492 Blokhus. 8 19.30 Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d. 23. okt. Kl. 8 17.30). 1000 m2 stort indendørs subtropisk badeland,
fyldt med aktiviteter - fra vandrutschebane til
boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn u/12 år kr. 60,-. Børn
u/3 år gratis. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5,
9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-. Booking på
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay and Play hos
Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende 9-hullers
golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den
store Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge
Kr. 3,- eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,pr. 100 g paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl.
14.30. Arr.: Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492
Blokhus. 10 - 16 Efterårsferie på Museum for Papirkunst.
På museum for papirkunst er der hele efterårsferien
hyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Gå på
symboljagt i museets udstillinger, få et boardingpas til
papirflyvebanen eller lav efterårspynt i

Papirværkstedet. Der er også mulighed for at gå på en
spændende silhuet-jagt i museets mange udstillinger og
lave sit helt eget mindeværdige selvportræt i museets
silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for
børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16 Hanscool på Museum for
Papirkunst. Oplev museum for Papirkunsts nyeste
udstilling, der viser Bit Vejles papirklip omdannet til unika
designs. I museets Galleri 4 fremvises den smukke High
Haute Couture-kollektion fra det kinesiske modebrand
Hanscool, der er designet ud fra tankegangen om en ny
begyndelse. Herudover kan man opleve
skulpturudstillingen Paper Art People, H. C. Andersens
nationalklenodie, smukke installationer af Yuko Takada
Keller i Paper IN SITU og museets kerneudstilling, Med
saksen som pensel, der viser et bredt udvalg af Bit Vejles
mange imponerende psaligrafier. Entré kr. 85,- for voksne
og kr. 45,- for børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst,
Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus. 10 - 17 Rundvisning hos Jan
Jørgensen Smykker (ikke mandag). Besøg Danmarks største
guldsmedeværksted, Jan Jørgensen Smykker, og få en
gratis rundvisning. Ligeledes er der mulighed for at
udforske en tidslinje over Jan Jørgensens mange designs
gennem årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens Smykker,
Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10 - 17 Udstilling i
Redningsstationen "Det gamle Blokhus". Spændende
billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i den smukke
redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus Redningsstation,
Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17 Efterår i Blokhus
Saltcenter. I efterårsferien 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
frisklavet kaffe til ganen for Kr. 25,- pr. person.
Derudover kan I komme på rundvisning i sydehytten eller
besøge det spændende dukkemuseum med hundredvis af
forskellige dukker. Rundvisning og entré til dukkemuseum
Kr. 25,- (børn u/12 år gratis), café og butik gratis entré.
Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup. 10 - 17
Konkurrence hos Klarborg. Besøg Etly Klarborgs butikker i
Uge 42 og deltag i deres konkurrence til en værdi
&aacute; Kr. 1400,-. Mere info om konkurrencen fås i
butikkerne i Hune og Pandrup. Konkurrencen er gratis at
deltage i. Arr.: Klarborg, Vesterhavsvej 61, 9492 Hune
eller Rødhusvej 201, 9490 Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til
Nutid - Fortællinger bag skulpturerne. Oplev de mest
fantastiske og udsøgte skulpturer lavet af sand, træ og
jern i den over 20.000 m2 store oplevelsespark. Årets
tema er "Fra Istid til Nutid". Hunde er velkomne i snor. For
priser se: skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken
Blokhus, Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge 42.
Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 - 21
Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til en
hurtig streetfodboldkamp i den opstillede Pannabane, som
er en ottekantet bane med to mål, eller prøv det sjove
Teqballbord, hvor man spiller en form for

fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10 - 21.30
Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den
sejeste kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå
på eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er
du den første til at finde ham og aflevere ham ved
kassen, vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11
offentliggøres et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt
sted samt info om dagens præmie. Billedet
offentliggøres på Blokhus.dk's Facebookside. Jagten er
gået ind - hvem finder først Hr. Kool Kartoffel?
Jagtsæsonen er mandag-fredag. Kun 1 præmie pr. dag.
Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 11
- 17 Superjumper (alle hverdage). Prøv den seje
superjumper som er en kombinationen af elastikspring
og trampolin som står på hjørnet ved D-sign. kr. 60, pr.
tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 - 21.30
Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder
tusindvis af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.:
Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Efterårsfestival.
Søn. 23. okt. 2022 08:00 - 22.00
Der er lagt op til en både sjov, (u)hyggelig og aktiv
efterårsferie for hele familien i Destination Blokhus,
hvor du kan vælge og vrage imellem en sand perlerække
af oplevelser. SØNDAG DEN 23. OKTOBER. 10 - 11
Morgenløb i skoven. Tag på frisk løbetur i Blokhus
Klitplantage med PGU Runners. Mødested: P-plads v/
Gateway Blokhus, Aalborgvej. Gratis. Arr.: PGU
Runners. 11 - 14 KREA-workshop i teltet. Slip fantasien
løs - der vil være rig mulighed for at udforske sine
kreative evner i teltet på Blokhus Torv sammen med de
søde frivillige. I teltet kan man lave alt fra
Halloween-masker til smukke græskardekorationer og
stenmaling. Mindre brugerbetaling. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 15 Anderæs salg af ænder fra kl. 14. Køb en eller flere ænder og
deltag i Anderæset som foregår i Blokhus Bæk. Ræset
starter kl. 15. De hurtigste ænder vinder præmier. Kr.
30,- pr. and inkl. is. Arr.: Blokhus Strand Baadlaug v/
"Fiskernes Hus", nedkørsel ved Blokhus Strand. ALLE
DAGE. Hele døgnet: Den Heldige Kartoffel - skattejagt
for hele familien. 100 nummererede kartofler er gemt i

Blokhus, Hune, Gateway Blokhus og på Blokhus Strand.
Kartoflerne er på størrelse med en bagekartoffel, og er
gemt på offentligt tilgængelige steder, hvor der er adgang
hele døgnet. Kartoflerne kan ombyttes til præmier hos Ny
Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus i tidsrummet 9.30 18.00. Maks 2 kartofler pr. barn (0-16 år). Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. Hele døgnet:
Oplev verdens største sandslot. Oplev verdens største
sandslot på hele 21,16 m. Sandslottet, der er opført af
nogle af verdens bedste sandskulptører, er optaget i
Guinness World Records. Det gigantiske sandslot er nu
også blevet udsmykket i Ukraines gule og blå farver som
en hyldest til det krigsplagede land. Kan opleves på
p-pladsen v/ Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus.
Gratis. Arr.: Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6-8, 9492 Blokhus. Hele døgnet: Fun Art
Blokhus - kæmpe udendørs aktivitetscenter. Tilbring en
sjov og aktiv dag hos Fun Art med aktiviteter for hele
familien. Fodboldgolf kr. 110,- Minigolf kr. 80,- Krolf kr.
30,- Discgolf kr. 30,- Petanque kr. 30,- Dagskort kr. 175,Alle priser er pp. Børn u/5 år gratis. Betal i
selvbetalingscontaineren ved ankomst eller book på
funart.dk. Arr.: Fun Art Blokhus, Vesterhavsvej 105, 9490
Pandrup. Hele døgnet: Vind en Dinitrol
undervognsbehandling. Gæt hvor mange balloner, der kan
være i en Nissan Qashqai og vær med i konkurrencen om
en undervognsbehandling til din personbil. Bilen udstilles
på Blokhus Torv hele efterårsferien. Gratis. Arr.: HJN
AUTO. Varierende tider: Familiefilm i efterårsferien hos
Pandrup Kino. Skal den stå på filmhygge i efterårsferien,
så viser Pandrup Kino familiefilm i efterårsferien. Poter af
stål spiller: 15. 18. oktober kl. 11. SMUK spiller: 20. 24.
oktober kl. 19. Priser og bestilling: pandrupkino.dk. Arr.:
Pandrup Kino, Bredgade 23, 9490 Pandrup. 7 - 21 Fitness
og Wellness. Besøg det hyggelige wellnessområde med
spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner med
forskellige former for vandmassage. Kr. 50,- eller træn i
fitnesscentret, der indbyder til spændende og
udfordrende fysiske aktiviteter kr. 75,- inkl. adgang til
wellness. 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
ketchersport Padel, en kombination mellem squash og
tennis, som spilles på en delvist lukket bane med fire
spillere. Kr. 300,- pr. time pr. bane. Booking af bane på:
matchi.dk/book søg på Blokhus Golfcenter. Arr.: Blokhus
Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 8 Efterårsgys
- Spring i bølgen blå med Søstjernerne. Tag et dyk i det
forfriskende hav med den lokale badeklub Søstjernerne,
hvor der er god afstand og højt til himlen. Sted: Nedenfor
Sømærket på Blokhus Strand. Gratis. Arr.: Søstjernerne. 8
- 18 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, et korbuekrucifiks samt de 2 imponerende
kirkeskibe. Gratis. Arr.: Hune Kirke, Kirkevej 11, 9492
Blokhus. 8 - 19.30 Badeland (Gælder 15. 22. okt. / d. 23.
okt. Kl. 8 - 17.30). 1000 m2 stort indendørs subtropisk

badeland, fyldt med aktiviteter - fra vandrutschebane
til boblebad. Voksne kr. 75,-. Børn u/12 år kr. 60,-.
Børn u/3 år gratis. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej
5, 9492 Blokhus. 9 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 let øvede. Pris kr. 350,-. Booking på
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, Blokhus. 9 - 15 Golf Pay and Play hos
Blokhus Golfcenter. Prøv den udfordrende 9-hullers
golfbane både med par 3 og par 4 huller samt
vandhuller, doglegs, mounts og perfekte greens. Ingen
krav om medlemskab. Mulighed for lektion for
nybegyndere. For priser og booking se:
blokhusgolfcenter.dk. Arr.: Blokhus Golfcenter,
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup. 10 - 14.30 Lav dit eget
lys. Brug et par timer på at lave jeres egne lys i den
store Selvdyp Afdeling. For opstart koster en rå væge
Kr. 3,- eller et starterlys kr. 10,-. Efterfølgende kr. 10,pr. 100 g paraffin. Lysdypning påbegyndes senest kl.
14.30. Arr.: Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492
Blokhus. 10 - 16 Efterårsferie på Museum for Papirkunst.
På museum for papirkunst er der hele efterårsferien
hyggelige aktiviteter for både børn og voksne. Gå på
symboljagt i museets udstillinger, få et boardingpas til
papirflyvebanen eller lav efterårspynt i
Papirværkstedet. Der er også mulighed for at gå på en
spændende silhuet-jagt i museets mange udstillinger og
lave sit helt eget mindeværdige selvportræt i museets
silhuetkabinet. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for
børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus. 10 - 16 Hanscool på Museum for
Papirkunst. Oplev museum for Papirkunsts nyeste
udstilling, der viser Bit Vejles papirklip omdannet til
unika designs. I museets Galleri 4 fremvises den smukke
High Haute Couture-kollektion fra det kinesiske
modebrand Hanscool, der er designet ud fra
tankegangen om en ny begyndelse. Herudover kan man
opleve skulpturudstillingen Paper Art People, H. C.
Andersens nationalklenodie, smukke installationer af
Yuko Takada Keller i Paper IN SITU og museets
kerneudstilling, Med saksen som pensel, der viser et
bredt udvalg af Bit Vejles mange imponerende
psaligrafier. Entré kr. 85,- for voksne og kr. 45,- for
børn (3-11 år). Arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2,
Hune, 9492 Blokhus. 10 - 17 Rundvisning hos Jan
Jørgensen Smykker (ikke mandag). Besøg Danmarks
største guldsmedeværksted, Jan Jørgensen Smykker, og
få en gratis rundvisning. Ligeledes er der mulighed for
at udforske en tidslinje over Jan Jørgensens mange
designs gennem årene. Gratis. Arr.: Jan Jørgens
Smykker, Springvandstorvet 4-6, 9492 Blokhus. 10 - 17
Udstilling i Redningsstationen "Det gamle Blokhus".
Spændende billedudstilling om "Det gamle Blokhus" i
den smukke redningsstation. Gratis. Arr.: Blokhus
Redningsstation, Strandvejen 5a, 9492 Blokhus. 10 - 17
Efterår i Blokhus Saltcenter. I efterårsferien 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 frisklavet kaffe til ganen for Kr.
25,- pr. person. Derudover kan I komme på rundvisning i
sydehytten eller besøge det spændende dukkemuseum
med hundredvis af forskellige dukker. Rundvisning og
entré til dukkemuseum Kr. 25,- (børn u/12 år gratis), café
og butik gratis entré. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490
Pandrup. 10 - 17 Konkurrence hos Klarborg. Besøg Etly
Klarborgs butikker i Uge 42 og deltag i deres konkurrence
til en værdi &aacute; Kr. 1400,-. Mere info om
konkurrencen fås i butikkerne i Hune og Pandrup.
Konkurrencen er gratis at deltage i. Arr.: Klarborg,
Vesterhavsvej 61, 9492 Hune eller Rødhusvej 201, 9490
Pandrup. 10 - 17 Fra Istid til Nutid - Fortællinger bag
skulpturerne. Oplev de mest fantastiske og udsøgte
skulpturer lavet af sand, træ og jern i den over 20.000 m2
store oplevelsespark. Årets tema er "Fra Istid til Nutid".
Hunde er velkomne i snor. For priser se:
skulpturparken.dk. Arr.: Skulpturparken Blokhus,
Vesterhavsvej 6 Hune, 9492 Blokhus. 10 - 18.30
Bogstavjagt (ikke lørdag og søndag). Kom og deltag i
bogstavjagten og vind gavekort til butikken på Kr. 400,-.
Børn op til 12 år gratis. Vinderen trækkes fredag i uge 42.
Arr.: NY Form Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus. 10 - 21
Panna fodbold og Teqball. Udfordrer dine venner til en
hurtig streetfodboldkamp i den opstillede Pannabane, som
er en ottekantet bane med to mål, eller prøv det sjove
Teqballbord, hvor man spiller en form for
fodbold-bordtennis. Der spilles efter tur. Gratis. Arr.:
Erhvervsforeningen Destination Blokhus. 10 - 21.30
Høstfest i Fårup Sommerland. Kom til Danmarks
hyggeligste Høstfest. Skoven vil være klædt i varme
efterårsfarver, og der vil være fyldt med aktiviteter for
alle i familien. Alm. billet koster Kr. 330,- (gælder både
Høstfest og Lysfald). For billetkøb og øvrig info se
faarupsommerland.dk. Arr.: Fårup Sommerland,
Pirupvejen 147, 9492 Blokhus. 11 Jagten på Hr. Kool
Kartoffel (Kun hverdage). Hr. Kool Kartoffel, den sejeste
kartoffel i kartoffelrækkerne, har det med at gå på
eventyr. Hjælp med at finde den seje kartoffel som
gemmer sig ude hos erhvervet i Blokhus eller Hune. Er du
den første til at finde ham og aflevere ham ved kassen,
vinder du dagens præmie. Hver dag kl. 11 offentliggøres
et billede af Hr. Kool Kartoffel på et nyt sted samt info
om dagens præmie. Billedet offentliggøres på Blokhus.dk's
Facebookside. Jagten er gået ind - hvem finder først Hr.
Kool Kartoffel? Jagtsæsonen er mandag-fredag. Kun 1
præmie pr. dag. Gratis. Arr.: Erhvervsforeningen
Destination Blokhus. 11 - 17 Superjumper (alle hverdage).
Prøv den seje superjumper som er en kombinationen af
elastikspring og trampolin som står på hjørnet ved D-sign.
kr. 60, pr. tur. Ingen tilmelding. Arr. Hop og Rul. 16.30 21.30 Lysfald i Fårup Sommerland. Fårup Sommerland
inviterer igen til det magiske Lysfald og tænder tusindvis
af lamper kl. 18.30. Der bliver ægte Fårup
Sommerland-stemning med leg, sjov, grin, overraskelser
og storslåede oplevelser - blot i et nyt lys. Lysfaldsbillet
kan købes på faarupsommerland.dk Kr. 199,-. Arr.: Fårup

Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus
Gratis.
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.
Blokhus Marathon.
Søn. 6. aug. 2023 kl. 08-16
Til Blokhus Marathon løber du gennem den smukke natur
ved Vesterhavet ad stier, gennem klitter og på
stranden. Blokhus Marathon, søndag den 7. august, er et
maraton i en klasse for sig i og omkring Blokhus, den
lille nordjyske Vesterhavsby. Løbet er arrangeret af
Saltum Trim & ROFL Run. 42,195 km kommer du ud på
gennem skov, naturskønne klitter, langs det vilde
Vesterhav på brede, hvide sandstrande. Undervejs kan
du forkæle dine sanser med synet og duftene af et
stykke af Danmarks smukkeste natur. Langs ruten og på
Blokhus Torv midt i byen hepper de sommerglade
feriegæster og familie og venner på dig. Og jublen
bliver ikke mindre af, at du krydser målstregen. Blokhus
Marathon har følgende ruter i 2020: 1/1 Marathon, 1/2
Marathon, 1/4 Marathon, 5 km, Børnemarathon (5 km)
og OneMile FAMILIELØB. Deltagergebyr: Se mere om
priser og starttider i tilmeldingslinket:
https://www.sportstiming.dk/event/10021. Kontakt:
saltumtrim@gmail.com / 20951627
Sted: Torvet i Blokhus, Torvet, Blokhus.

