Aktiviteter i uge 33
HIRTSHALS, TORNBY
OG TVERSTED (11/8-18/8)

11/8 KL. 11-15
SMALL SHIP RACE HIRTSHALS
VESTHAVNEN, HIRTSHALS

stå ansigt til ansigt med de farligste hajer, de
største hvaler, og de mindste plankton.
Entrebillet påkrævet.

13/8-16/8 KL. 14-15:30
OMVISNING PÅ BUNKERMUSEET HIRTSHALS
10. BATTERI
BUNKERMUSEET HIRTSHALS, FYRET 2

12/8 KL. 10-17
KRÆMMERMARKED VED TORNBY GL. KØBMANDSGÅRD
HOVEDVEJEN 61, TORNBY

Mødested: P-plads ved Fyret

Small Ship Race er en underholdende og dramatisk konkurrence mellem lokale virksomheder. I deres hjemmebyggede både skal de ned
ad en 8 meter høj rampe, forsøge at holde sig
oven vande mens de kæmper sig ud til en bøje,
hvor de skal ringe med en klokke.
Mange både går direkte til bunds i havnebassinet til stor morskab for de mange publikummer.
Butikkerne holder længe åbent.

Kræmmermarked i Tornby Gl. Købmandsgård
byder på boder med mange forskellige ting.
Derudover kan du nyde butikken, og alle de
sjove og spændende varer.
Kaffestuen er også åben hvor du kan købe en
kop kaffe og kage.

15/8-16/8 KL. 19:30
VENDSYSSEL FESTIVAL

11/8-18/8 KL. 9-18

Vi vil på rundvisningen også færdes i løbegravene mellem bunkerne og måske få en fornemmelse af, hvordan det var at være tysk soldat i
dette lille hjørne af den store krig.
Pris: 50 kr.
Børn (0-17år): gratis
Billetter kan bookes online på
www.visithirtshals.dk

12/8 KL. 10

NORDSØEN OCEANARIUM – NORDSØENS JÆGERE
WILLEMOESVEJ 2, HIRTSHALS

Oplev Nordsøens største og mindste jægere
igennem den nye udstilling som åbner d. 23. juni.
Få mulighed for at dykke langt ned under havets
overflade, igennem Danmarks største interaktive skærm Big Ocean Window, og oplev havets
dyreliv helt tæt på. Igennem den interaktive
skærm, har du indflydelse på hvad der sker på
skærmen og du kan være en del af undervandslivet. Igennem skærmen har du mulighed for at

Hør historien om de tyske bunkeranlæg i Hirtshals, som var stærkt befæstet under 2. verdenskrig. Kom med rundt til nogle af de 70 lokaliteter,
der er i tyskernes gamle 10. Batteri - vi ser på
udstillinger i beboelsesbunkere, hospitals- og
køkkenbunker og meget mere.

FLADBÅDEN I TVERSTED SØSÆTTES
TANNISBUGTVEJ 93, BINDSLEV
Vendsyssel Festival byder hvert år på koncerten med kunstnere af høj musikalsk kvalitet.
Koncerterne holdes i Vendsyssels smukke omgivelser, og koncertgængere får samtidig mulighed for at stifte bekendtskab med en række
af Vendsyssels kirker og koncertsteder. Oplev
b.la. disse koncerter i nærområdet:

D. 15. august Hirtshals Kirke kl. 19.30, Michael
Rosenfeldt, orgel
D. 16. august Den Gamle Station, Hirtshals kl.
19.30

Når vejrguderne ellers er med Tversted Bjærgelaug og selvfølgelig på betingelse af, at der
møder rigtig mange roere op, så skal fladbåden
naturligvis i vandet.
Det kræver mange ved årerne for at klare den
store båd, så mød op og vær med. Det er sjovt
og hyggeligt på ro-turene, hvor fællesskabet og
latteren står højt på barometeret. At skipperen
så kræver, at der også ros sådan nogenlunde i

takt og at det ikke ligner et vildfarent piskeris,
er så hvad det er!

Traditionen tro arrangeres der strandfest på
Tornby Strand i juli, hvor vi dyster i flere forskellige discipliner, herunder kapsejlads, mod
andre fladbåde fra vestkysten.

14/8 KL. 10-11
ÅBEN REDNINGSSTATION
SYDVESTKAJEN, HIRTSHALS

Få en omvisning på Redningsstation Hirtshals.
Hør redningsstationens historie og få en demonstration af det nye udstyr der informerer
om, hvilke skibe der er i området samt fart og
kurs. Se stationens bil og få en forklaring på
det topmoderne udstyr. Gå om bord i Margrethe Gaardbo, et af stationens 2 højteknologiske
redningsskibe.
Tilmelding på Hirtshals Turistbureau tlf. 9894
2220 senest dagen før. Vi forbeholder os ret til
aflysning af arrangementet ved akutudrykning/nødopkald.

14/8 KL. 19
BUNKERTUR I TVERSTED
TANNISBUGT VEJ, 9881 BINDSLEV

Når vejrguderne ellers er med Bjærgelauget og
selvfølgelig på betingelse af, at der møder rigtig mange roere op, så skal båden naturligvis
også i vandet om aftenen.
Nyd den smukke aften fra søsiden og solnedgangen. Skulle der mod forventning ikke være
ro-vejr, tages en tur langs stranden med båd
og traktor.

MAD, KUNST OG MUSIK PÅ HERREGÅRDEN
ODDEN – UDSOLGT
ODDENVEJ 31, MYGDAL

Ankomst kl. 17:30 og velkomstdrink og forret i
form af tapas i Hestestalden, hvor der ligeledes
vil blive fortalt lidt om selve herregården og
dens historie. Omvisning i Victor Petersens Willumsen-samling.

FLADBÅDEN I TVERSTED, SØSÆTTES OM
ONSDAGEN
TANNISBUGTVEJ 93, BINDSLEV

Oplev havørnen med sit enorme vingefang, kongeørnen som er himmelrummets ubestridte
storvildtjæger samt vandrefalken og jagtfalken
med deres uforlignelige flyvekunst og jagtteknik. Overvær på tætteste hold verdens største
ørne blive fodret og udfolde sig frit over toppen
af Danmark.
Nogle af højdepunkterne er falkonerrytterne der
i vildt ridt træner falkene.
Billet er påkrævet.

18/8 KL 16
100-ÅRS JUBILÆUM
SRD. BINDSLEVVEJ 2, 9881 BINDSLEV

Billetpris kr. 450.- pr. person for hele arrangementet inkl. drikkevarer.

17/8 KL. 19
FLADBÅDEN I TORNBY SØSÆTTES
TORNBY STRAND, STRANDVEJEN

Pris 20,- (deltagere under 15 år gratis)

15/8 KL. 19

FOREVISNINGER HOS ØRNERESERVATET
SKAGENSVEJ 107, BINDSLEV

15/8 KL. 17:30

Live musik i Hestestalden med kaffe, te og småkager, slutter kl. 22.

Mødested: overfor Polarkiosken ved Hotel Tannishus.
Tag med Flemming Mortensen fra Bunkergruppen på en guidet tur rundt i klitlandskabet ved
Tversted. Her får du mulighed for at opleve og
høre om de store betonbunkere fra 2. Verdenskrig.
Tilmelding ikke nødvendig.

11/8 KL. 15
14/8-18/8 KL. 15

Oplev søsætning af fladbåd
Danmarks ældste fladbåd søsættes hver fredag i perioden april-september kl. 19.00 fra
Tornby Strand (hvis vejret tillader det). Kom og
oplev en sejltur, enten som roer eller som tilskuer fra stranden.

Bindslev gl. elværk har i år 100-års jubilæum,
og det skal fejres. Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen, og mulighed for at købe
lidt at spise og drikke.
Kl. 17:30 vil borgmesteren holde jubilæumstalen, og kl. 18:30 er der mulighed for spisning.
Du kan tilmelde dig spisningen på tlf.:
98938086 eller på bindslevglel@gmail.com.

