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 ► Åbent på Bunkermuseet Hirtshals 
Bunkermuseet Hirtshals åbner for sæsonen 2016. Se udstillingen i informations-
bunkeren og gå rundt til de forskellige bunkere på frilandsmuseet på egen hånd. Der 
vil i løbet af sommeren også blive afholdt offentlige omvisninger, hvor man blandt 
andet vil få fortalt om tyskernes gamle 10. Batteri og besættelsestiden i Hirtshals.
Tid: Tirsdag den 3/5. Kl. 10.00–16.00 tirsdag – fredag i maj, juni og september. Kl. 10.00-
16.00 dagligt i juli, august og uge 42.
Sted: Bunkermuseet. Pris: 20 kr. (til udstilling og Hirtshals Fyr – betales til Hirtshals Fyr)

 ► Forår på Rubjerg Knude 
Det store drama på Knuden fortsætter. Her hersker naturkræfterne. Hvis vejret er til 
det, går vi ned på stranden ved Grønne Rende for at opleve Knuden fra dens mest 
storslåede side. Alternativt går vi ind i plantagen. Turen kræver godt bentøj og 
solidt fodtøj. Tag aftenkaffen med. Arrangeret i samarbejde med Danmarks Natur-
fredningsforening i Hjørring. Turtelefon: 30388613.
Tid: Tirsdag den 3/5. Kl. 19.00-21.00. Sted: P-plads ved Fyrvejen. Pris: gratis

 ► Fugle omkring fyret og fugletræk! 
På denne forårsdag kigger vi på de fugle som holder til omkring fyret, både i 
havtornkrattet og i plantagen. Hvis vi er heldige, kan der være gang i rovfugletræk-
ket, og så venter der en stor oplevelse. Disse fugletræk er dokumenteret i de obser-
vationer, der blev gjort, da der var fuglestation på fyret, fra 1976 til 1980. Her blev 
der iagttaget 274 fuglearter. Turtelefon: 30388613.
Tid: Lørdag den 14/5. Kl. 10.00-13.00. Sted: Strandfogedgården. Pris: 40 kr. (børn gratis) 
(inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen)

 ► Kløversti. Cykeltur 
Forårsaften med cykeltur på Kløverstien i Hjørring.  Det er den naturskønne 10 km-
rute som følges. På turen gøres der nogle stop med fortælling. Der gøres også et 
stop, hvor du kan nyde din medbragte aftenkaffe. Turtelefon: 30388613.
Tid: Onsdag den 18/5. Kl. 19.00-21.00. Sted: Springvandspladsen foran rådhuset, 9800 
Hjørring. Pris: gratis

 ► Den Internationale Museumsdag 
I anledning af Den Internationale Museumsdag er der gratis entré til udstillingerne 
på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring og Landskabs- og Landbrugsmuseet i 
Mosbjerg – se eventuelle arrangementer på www.vhm.dk, når vi nærmer os datoen.
Tid: Onsdag den 18/5. Kl. 11.00-16.00. Sted: Vendsyssel Historiske Museum, samt 
Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg. Pris: gratis

 ► Nattergaletur i Tollestrup Mose 
I Hjørring Kommune er der oprettet tre Spor i Landskabet (læs mere på: spor.dk). 
Sporet blev anlagt i 2003-04. Turen er en aftentur ad sporet ud i landskabet, hvor 
nattergalen er fast ynglefugl. Vi lytter til den dejlige fuglesang og ser på engens 
blomster. Der er flere fugtige steder, så gummistøvler anbefales. Alle er velkommen. 
Turtelefon: 30388613.
Tid: Onsdag den 1/6. Kl. 20.30-22.30. Sted: Hos Orla Nielsen, Mosevej 16, Tollestrup. 
Pris: gratis

 ► Kulturnat i museumshaven 
Igen i år bliver det folkene bag Stygge Krumpen Dagene, der arrangerer Kulturnatten 
i Museumshaven på Vendsyssel Historiske Museum. Der vil blive serveret helstegt 
pattegris, kaffe og kage og mange andre lækre specialiteter, og det bliver Stygge 
Krumpen Dagenes dygtige folk, som vil stå for underholdningen. Traditionen tro 
bliver Årets Bjesk 2016 præsenteret denne dag. Hold øje med dagspressen, museets 
hjemmeside samt facebook for yderligere informationer.
Tid: Fredag den 3/6. Kl. 18.00-22.00. Sted: Vendsyssel Historiske Museums. Pris: gratis.

► Fars dag i museumshaven 
På denne Grundlovsdag og fars dag vil der være mulighed for at opleve noget ekstra 
i museumshaven. Biler, motorcykler og duften af oktan er noget, der vækker følelser 
hos mange, og særligt hos mænd. Museumshaven vil denne dag være prydet af 
bl.a. Amerikaner-biler, og der vil være mulighed for at prøve at køre i en ægte rød 
Ferrari-racer. Hold øje med dagspressen, museets hjemmeside samt facebook for 
yderligere informationer.
Tid: Søndag den 5/6. Kl. 10.00-15.00. Sted: Vendsyssel Historiske Museums. Pris: gratis

 ► Skumringstur - En tur i den grønne skov, ved aftenstide 
På en vandring i den dejlige natur i Vogn hører vi om de ting, folk troede på i gamle 
dage, og mærker den begyndende nattestemning. Det bliver en aften med elverfolk 
og ellepiger, og måske ser vi også en flagermus. Vi oplever, hvordan det var, før vi 
fik elektrisk lys og måtte nøjes med petroleumslamper. Turen er egnet for familier 
med børn fra 10 år. Medbring: fornuftigt fodtøj og påklædning efter vejret.
Tid: Tirsdag den 14/6. Kl. 21.00-23.00. Sted: Landskabs- og Landbrugsmuseet. Pris: gratis

 ► Kystsikring ved Lønstrup - hvad gør kommunen, og  
     hvilken natur er her? 
Havet æder af kysten ved Lønstrup. I en periode på ca. 200 år rykkede kysten hvert 
år i gennemsnit 1,3 meter tilbage. Efter en voldsom storm i 1981 åd havet helt ind 
til redningshuset, og herefter begyndte man at kystsikre. Specialkonsulent Thomas 
Lomholt fra Hjørring Kommune vil på en vandretur fortælle om hvor, hvordan og 
hvorfor der kystsikres og ikke kystsikres. Naturvejleder Jakob Kofoed vil undervejs 
fortælle om klintens tilblivelse, planter og dyr.
Tid: Onsdag den 15/6. Kl. 17:00-ca. 18:30. Sted: Bådepladsen i Lønstrup. Pris: gratis

 ► Strik i det fri 
”Strik i det fri” er en verdensomspændende begivenhed, der har fundet sted siden 
2005, hvor strikke- og hækleglade mennesker mødes i det fri og strikker og hækler 
sammen. For at nyde samværet om håndarbejdet, lade sig inspirere og se, hvad 
andre laver, og for at give lysten til at strikke eller hækle videre til andre. Tilbring 
en hyggelig dag sammen med andre strikke/hækletøjsentusiaster. Medbring gerne 
klapstol(e) eller tæppe samt naturligvis dit strikketøj/hækletøj. Kaffe og kage kan 
købes. I tilfælde af dårligt vejr rykker arrangementet ind i Det gamle rådhus. 
Tid: Lørdag den 18/6. Kl. 10.00 – 16.00. Sted: Torvet 6, Hjørring. Pris: gratis

 ► Solhvervsvandring 
På årets længste dag vandrer vi fra Strandfogedgården og ud til kystklinten, hvor vi 
sammen kan opleve landskabet svøbt i det smukke aftenlys, og at solskiven forsvinder 
under horisonten kl. 22.22, efter mere end 18 timers vandring over himlen. Her fortælles 
om solhverv, tusmørke og lyse nætter m.m. Der vil blive nedgravet en flaske bjesk, som 
er tilsat urter indsamlet på turen. Bjesken kan smages ved vintersolhverv. Turtelefon: 
30388613.
Tid: Tirsdag den 21/6. Kl. 20.30-23.00 (Medbring gerne aftenkaffen mm.)
Sted: Strandfogedgården. Pris: 40 kr. (børn gratis) (inkl. entré til Rubjerg Knudeudstillingen)

 ► Tarzan-tur for de små - Tør du prøve? 
Tør du smage på en myre, eller mærke på det elektriske hegn? Tør mor og far? Vi går 
en tur i landskabet ved museet i Vogn. Vi ser på de planter og smådyr, vi møder, hører 
historier om dem og undersøger, hvordan en myre smager, og hvordan et elektrisk hegn 
føles. Vi skal også prøve en tur i det gamle ”karrusel-træ” og lære at spytte ”langspyt”. 
Turen er egnet for familier med mindre børn. Medbring: fornuftigt fodtøj og påklædning 
efter vejret. Der bliver tid til at spise en madpakke undervejs.
Tid: Tirsdag den 28/6. Kl. 17.00-19.00. Sted: Landskabs og Landbrugsmuseet. Pris: gratis

 ► Rådhusomvisning 
Vendsyssel Historiske Museum og Hjørring Kommune inviterer til omvisning på det 
gamle og det nye rådhus. Arkivar Lone Venderby vil vise rundt i det gamle rådhus, der er 
et af byens ældste bevarede huse. Det blev bygget i 1834, og har fungeret både som tug-
thus, tinghus og administration. Det gamle rådhus var der hvor loven blev håndhævet, 
kulturen udlevet og hvor beslutningerne blev taget. Turen fortsætter til det nye rådhus 
på Springvandspladsen, hvor tidl. byrådsmedlem Kurt Mikkelsen vil vise rundt i huset, 
der til daglig beskæftiger over 600 ansatte i forvaltningen.
Tid: Torsdag den 30/6. Kl. 16.30 – 18.30. Sted: Torvet 6, 9800 Hjørring (Indgang ved Det gamle 
rådhus). Pris: gratis  

 ► Besøg din mælk 
Der er en stor og moderne fødevareproduktion i Vendsyssel og den vil vi gerne vise frem. 
Nu har du chancen for at se, hvordan moderne mælkeproduktion foregår. Se, hvordan en 
malkerobot fungerer. Se nyfødte kalve. Hvad spiser en ko, når den skal producere 9.000 
liter mælk om året? Turtelefon: 30388613.
Tid: Torsdag den 7/7. Kl. 16.00-17.30. Sted: Tyrsigvej 44, 9870 Sindal. (Følg skilte fra Jerupvej.) 
Pris: 40 kr. (børn gratis) 

 ► Besøg din pil 
Nu har du chancen for at se, hvordan moderne piledyrkning foregår. Hvad 
bruges pilen til? Hvordan bruges den som energipil? Produktionen foregår på Villerup 
Hovedgård. Dens historie kan føres helt tilbage til 1130’erne, og gården har voldanlæg 
og vandgrav, der blev anlagt efter 1536. Der er et stort restaureringsprojekt i 
gang. Der fortælles om gårdens lange historie og om restaureringen. Turtele-
fon: 30388613.
Tid: Onsdag den 13/7og 3/8. Kl. 14.00- 15.30. Sted: Villerupvej 78, 9800 Hjørring. 
Pris: 40 kr. (børn gratis) 

 ► Sommeraktiviteter i Hirtshals Museumshave 
Hver mandag til fredag i hele juli måned vil der være gang i haveaktiviteterne i muse-
umshaven på Hirtshals Museum; pensionerede fiskere og vodbindere demonstrerer 
deres færdigheder, og gæsterne kan blandt andet være med til at slå reb og bøde net 
m.m. Der fremstilles hængekøjer, flaskeskibe, sommerhusflag og meget andet, og fra 
“Fiskekrogen” sælges velsmagende fiskeretter. I museumshaven kan man også se mange 
af de krydderurter, som er anvendelige til bjeskfremstilling. (Til selve åbningen den 1. 
juli kl. 11.00-12.00 er haven kun åben for indbudte gæster, men herefter er der offentlig 
adgang til museet og haveaktiviteterne.)
Tid: Fredag den 1/7, 4-8/7, 11-15/7, 18-22/7, 25-29/7. Kl. 10.00-16.00. Sted: Hirtshals 
Museum. Pris: 30 kr. (børn gratis)

 ► Bjesk foredrag 
Urtebjesk er vendelboernes foretrukne drik til både hverdag og fest. Her fortælles der 
om de planter, som er velegnede til bjeskfremstilling. Der fortælles om, hvordan man 
selv kan fremstille bjesk, og der vil være en gennemgang af planterne i Bjeskurtehaven.
Arrangementet foregår som led i de mange haveaktiviteter, som finder sted på alle hver-
dage i juli måned
Tid: Alle onsdage i juli, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7. Kl. 10.30-11.30. Sted: Hirtshals Museum. 
Pris: 30 kr. (børn gratis)

 ► Byvandring i Hirtshals 
Gå på opdagelse i Hirtshals – i kyndige guiders selskab. Guiderne har stort kendskab 
og kærlighed til byen – og fortæller sjove og spændende historier med god nordjysk 
lune. Vi besøger Sømandskirken, Hirtshals Museum, Hirtshals Kirkegård og ”Leret” 
ved Fyrvejen, hvorfra vi kan se op til Hirtshals Fyr. Arrangør: Hirtshals Turistbureau.
Tid: Alle torsdage i juli, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7. Kl. 10.30-12.30. Sted: Ved mindestenen for 
RF2s forlis/Den Grønne Plads, Havnegade, 9850 Hirtshals. Pris: 20 kr.

 ► Husmandsstedet er beboet 
Alle dage i skolernes sommerferie er husmandsstedet på Landbrugs- og Landskabsmu-
seet i Mosbjerg beboet. Familierne lever, som man gjorde i første halvdel af 1900-årene, 
det vil sige uden radio, fjernsyn, køleskab eller anden form for moderne bekvemme-
lighed. Publikum kan på nært hold opleve en stor del af hele dette liv, hvis de besøger 
stedet. 
Tid: Alle dage i uge 26-31. Kl. 10.00-17.00. Sted: Landskabs- og Landbrugsmuseet. Pris: 40 
kr. (børn gratis)

 ► Omvisning på Bunkermuseet 
Alle mandage, tirsdage, onsdage og torsdage i skolernes sommerferie kan du blive 
klogere på de tyske bunkeranlæg i Hirtshals, som var meget 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. 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.
Tid: Mandage-torsdage i uge 26-31: 27-30/6, 4-7/7, 11-14/7, 18-21/7, 25-28/7, 1-4/8. 
Kl. 14.00-15.30. Sted: Bunkermuseet. Pris: 50 kr. (børn gratis)

 ► Købmandsbutikken er åben 
Alle hverdage i skolernes sommerferie er der rig mulighed for at udfordre sanserne. 
Den gamle Købmandsbutik holder åbent, og du kan her opleve duften, som vi alle 
kender fra de gode, gamle dage eller fra bedsteforældrene. Købmændene sælger alt 
lige fra sukkerkringler, spegepølse og kaffe til lys, bolsjer og meget, meget mere. 
Tid: Alle hverdage i uge 26-31. Kl. 11.00-15.00. Sted: Vendsyssel Historiske Museum.
Pris: gratis (alm. entré til museets udstillinger)

 ► Strandfogedgården er åben 
Åben: Lørdag den 25/6, til 31/8. Tirsdag til søndag kl. 11-17. Sted: Strandfogedgården. 
Pris: 20 kr. (børn u. 18 gratis)

 ► Rubjerg Knude Fyr 
Her besvares alle de spændende spørgsmål om fyret: Falder fyret snart i havet? Hvor 
kommer sandet fra, og hvor er det på vej hen?  Gennem små eksperimenter finder 
vi ud af, hvad sandet egentlig består af, og hvordan man kan dæmpe sandflugten. 
Naturvejlederen fortæller om fyrets dramatiske historie, kampen mod sandflugten 
og dannelsen af det imponerende landskab. Turtelefon: 30388613.
Tid: Tirsdag den 28/6, 5/7, 12/7, 2/8 og 9/8. Kl. 10.30-12.00. Sted: P- pladsen ved 
Fyrvejen. Pris: 40 kr. (børn gratis) (inkl. entré til Rubjerg Knudeudstillingen)

 ► Insektsafari – familietur 
Bevæbnet med net og fangstglas går vi på insektjagt. Vi prøver at fange nogle 
af de spændende rovbiller, tæger og sommerfugle, som gemmer sig i området. 
Måske er vi også heldige at se vortebideren, som er Danmarks største græshoppe. 
Turtelefon: 30388613.
Tid: Tirsdag den 12/7, 2/8 og 9/8. Kl. 13.00-15.00. Sted: Strandfogedgården. Pris: 40 kr. 
(børn gratis) (inkl. entré til udstilling på Strandfogedgården)

 ► Tingfindertur til klinten og stranden - familietur 
På klinten kan man finde ting fra både stenalderen og jernalderen. I strandkanten 
kan man finde muslinger, snegle og søstjerner, som fortæller os om naturen i havet, 
hvor vi bader. På turen fortælles om landskabet, klinten, kysten, havet og om de 
ting, vi finder. Turtelefon: 30388613
Tid: Tirsdag den 28/6 og 5/7. Kl. 13.00-15.00. Sted: Strandfogedgården. Pris: 40 kr. (børn 
gratis) (inkl. entré til Rubjerg Knudeudstillingen) 

 ► Lønstrup: Stokfisk, røget fisk og snobrød - for hele familien  
Tag hele familien med på strandtur. Der bliver mange emner og forskellige gøremål, 
som børn og voksne må hjælpe hinanden med. Der skal gøres klart ved bålstederne, 
laves fiskesuppe og der skal laves dej til snobrød, røges fisk og tilberedes stokfisk. 
Hvad er stokfisk? Hvorfor skal stokfisken hænge i timer over spyhøjde? Vi skal 
også have noget at vide om fiskeri og fiskemetoder gennem tiderne. Vi har en lille 
fisketrawl med, som børnene kan fornøje sig med i strandkanten samt skrabered-
skaber, der kan anvendes på lavt vand, måske er der små rejer? Medbring: kaffe, te, 
sodavand og grillmad efter behov. 
Tid: Torsdag den 21/7. Kl. 14.00-18.00. Sted: På stranden i Lønstrup, neden for redning-
shuset. Pris: gratis

 ► Krydderurter og lægeplanter - Gammel overtro, eller? 
I museets gamle urtehave ser vi på krydderurter og lægeplanter. Hvordan troede 
man de virkede og er der noget om snakken? Det bliver en tur med masser af dufte 
og smagsindtryk, krydret med facts og røverhistorier.
Tid: Tirsdag den 9/8. Kl. 19.00-21.00. Sted: Vendsyssel Historiske Museum. Pris: gratis.

 ► Høst- og jernalderdag i Mosbjerg - Sommerliv på landet 
På denne traditionsrige høst- og jernalderdag vil området omkring Højen summe 
af sommerliv med forskellige jernalderaktiviteter. Der vil være madlavning ved bål, 
smedning, pilefletning, keramik og milebrænding, brikvævning, plantefarvning, 
fåreklipning, træsnitning, gamle lege, snorefletning og spinding. På dagen vil der 
være tur i museumsområdet til den udgravede jernalder boplads og til jernalder-
gravene. Hold øje med dagspressen, museets hjemmeside samt facebook for yder-
ligere informationer, når vi nærmer os datoen. 
Tid: Søndag den 14/8. Kl. 10.00-16.00. Sted: Landskabs- og landbrugsmuseet. Pris: 40 
kr. (børn gratis)

 ► Svampetur i Tolne skov 
Vi traver med kurven i hånd ud for at samle svampe i skoven. Vi prøver at sætte 
navne på nogle af svampene og håber, at der er gode spisesvampe iblandt. Tur-
telefon: 30388613.
Tid: Lørdag den 20/8. Kl. 13.30-16.00. Sted: Dalgården, Tolnevej 51, Tolne. Pris: gratis

 ► Kunst og kultur i byrummet 
Museumsinspektør Christian Støve og Berith Jensen fra henholdsvis Vendsyssel 
Historiske Museum og Vendsyssel Kunstmuseum viser rundt i Hjørring. Der skal 
bl.a. ses på skulpturer og udsmykninger, arkitektur og byudvikling. Turen starter ved 
Museumsgade 3 ved Vendsyssel Historiske Museums hovedindgang og sluttes af 
med kaffe på Vendsyssel Kunstmuseum. Turen foregår til fods. 
Tid: Torsdag den 25/8. Kl. 14.00-15.00. Sted: Vendsyssel Historiske Museum. Pris: gratis

 ► Søndagsforedrag 
Søndagsforedrag.”Hellige mænd og kvinder – noget om middelalderkirkerne 
i Vendsyssel”. Museumsinspektør, Ph.d. Morten Larsen holder foredrag om 
Vendsyssels middelalderlige kirker kombineret med en omvisning i kirkesalen.
Tid: Søndag den 28/8. kl. 13.30-15.00. Sted: Vendsyssel Historiske Museum. Pris: 75 
kr. (inkl. entré til museets udstillinger hele dagen, oplevelse, kaffe/te og kage). Tilmelding 
ej nødvendig

 ► Bjesk - tur 
Denne kryddersnaps er vendelboernes foretrukne drik til både hverdag og fest. På 
en tur i klitten omkring Strandfogedgården skal vi sammen finde de planter, som er 
velegnede til bjeskfremstilling. Der fortælles om, hvordan man selv kan fremstille 
bjesk, og der vil på strandfogedgården være en lille udstilling om bjesk. Turtelefon: 
30388613.
Tid: Søndag den 28/8. Kl. 10.00-13.00. Sted: Strandfogedgården. Pris: 40 kr. (børn gratis) 
(inkl. entré til Rubjerg Knudeudstillingen)
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HISTORISK ARKIV
Museumsgade 2, 9800 Hjørring

 96 24 10 60
arkiv@vhm.dk

HIRTSHALS MUSEUM
Sophus Thomsensgade 6 - 9850 Hirtshals
96 24 10 00

BUNKERMUSEET 
Fyret, 9850 Hirtshals
96 24 10 00

TORNBY STRAND 
v/det gamle Skudehandlerpakhus
Strandvejen, Tornby, 9850 Hirtshals 
96 24 10 50 

STRANDFOGEDGÅRDEN
Langelinie 2, Rubjerg, 9480 Løkken
98 96 01 60 / 96 24 10 50
rubjergknude.dk

LANDSKABS- OG LANDBRUGSMUSEET 
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal

96 24 10 50

VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM
Museumsgade 3, 9800 Hjørring

96 24 10 50 
vhm@vhm.dk
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