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Welcome to Lønstrup
The sweet ancient fishing
village has retained its old-world
charm because great care has
been taken to preserve its original
surroundings, and it shows emanates an idyllic atmosphere. A pearl
of a seaside town with galleries,
artist-craftsmen and functioning
workshops.
After a stroll through the twisted
streets, you can quench your thirst
or satisfy your hunger at one of the
cosy cafés or restaurants.

Willkommen in Lønstrup
Das kleine, bezaubernde
Fischerdorf besticht durch sein
idyllisches Ambiente, wobei die
Ursprünglichkeit bestehen bleibt.
Als Badeort ist Lønstrup eine wahre
Perle mit einer Auswahl von Galerien, Kunsthandwerkern und anderen
Werkstätten, in denen das eine oder
andere Handwerk errichtet wird. Sie
sind jederzeit herzlich willkommen,
die Kunst des Handwerks direkt vor
Ort mitzuerleben. Nach einem Bummel durch die gewundenen Gassen,
kann man seinen Durst und seinen
Hunger in einem der gemütlichen
Cafés oder Restaurants stillen.
Am Strand darf mit dem Auto
nicht gefahren werden. Man kann
sehen, wie die Fischkutter an Land
gezogen werden, wie es bereits
seit Generationen der Brauch ist. Im
südlichsten Teil von Lønstrup liegen
die Ruinen und „Rubjerg Knude“.
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Rubjerg Fyr blev
opført år 1900 på
klintens højeste
punkt 60 meter
over havet.

Rubjerg
Knude Fyr
Et par kilometer syd for Lønstrup har naturen skabt et storslået sceneri,
hvor det er muligt at opleve verdens eneste tilsandede fyr. Rubjerg
Fyr blev opført år 1900 på klintens højeste punkt 60 meter over havet, men
siden er store mængder sand blæst op, og 1. august 1968 blev fyret slukket,
idet lyset ikke længere kunne ses fra havet. Omkring årtusindeskiftet var klitterne blevet højere end fyret, men de seneste år har sandet flyttet sig om på
østsiden af fyret og dannet en kæmpemæssig vandreklit. Samtidig har havet
gnavet sig ind i klinten, og fyret vil inden for de næste årtier styrte i havet.
Ønsker man at opleve dette enestående fænomen, må der påregnes en tur
på ca. 1,4 km. gennem klitlandskabet fra p-pladsen til fyret, da det ikke er
muligt at køre helt op til fyret. Der er dog gratis cykler til rådighed på stedet.

Rubjerg Knude Fyr
A couple of kilometers south
of Lønstrup, Mother Nature has
created a scene that is unique to the
area. A gigantic migrating dune has
almost completely buried Rubjerg
Fyr and ancillary buildings within a
period of just 10 years. This dramatic
fate could not have been predicted
when the lighthouse was built in
1900 on the highest point, approximately 60 meters above sea level.
At one time there were discussions
as to whether to increase the height
of the lighthouse, but these were
abandoned, and on 1st of August
1968 the lighthouse was switched
off for the final time.

Rubjerg Knude Fyr
Ein paar Kilometer südlich von
Lønstrup bietet sich dem Besucher
ein einmaliges Naturschauspiel. Hier
ist es möglich, den weltweit einzigen zugesandeten Leuchtturm zu
erleben, der im Jahre 1900 erbaut
wurde. Aufgrund von Sandverwehungen, wurden der Leuchtturm
sowie die dazugehörigen Gebäude
mal mehr oder weniger verschüttet.
Als man dann das Licht nicht mehr
vom Meer aus sehen konnte, hat
man den Leuchtturm am 1. August
1968 außer Dienst gestellt. In den
letzten Jahren hat sich der Sand
auf die östliche Seite verzogen
und dadurch hat sich eine riesige
Wanderdüne gebildet. Gleichzeitig
hat sich das Meer immer mehr der
Steilküste genähert. Der Leuchtturm
wird somit im Laufe der nächsten
Jahrzehnte ins Meer stürzen
(Fußmarsch vom Parkplatz bis zum
Leuchtturm - ca. 1,4 km).
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Kirken er bygget
i begyndelsen af
1200-tallet - dengang ca. 2 km
fra havet.

Mårup Kirke
I Lønstrups sydlige udkant ligger ruinerne efter Mårup Kirke. På grund
af fare for nedstyrtning er kirken blevet delvist nedtaget de senere år.
Kirken er bygget i begyndelsen af 1200-tallet - dengang ca. 2 km fra havet.
Nu har havet for længst spist den vestligste del af kirkegården, og en del af
kirken er nedtaget, idet der var under seks meter fra havskrænt til murværk.
Den kontrollerede nedtagning gav arkæologerne mulighed for at granske i
bygningens historie, og det blev påvist, at kirken engang har været udstyret
med både tårn og apsis. En egeplanke over norddøren kunne dateres til
1202, hvorved kirken betragtes som en af landets ældste teglstenskirker.
Ved kirken ses et anker fra den engelske fregat, The Crescent, der forliste
ud for Mårup Kirke i 1808. De 226 druknede søfolk skal være blevet begravet i en fællesgrav på kirkegården.

Church on a cliff:
Mårup Kirke
South of Lønstrup is Mårup Kirke,
which is threatened to collapse into
the sea. When the church was built
in the 13th century, there were a
couple of kilometers to the coast.
Since that time, erosion has eaten
away the cliff, and now there are
just 6 meters between the church
and its doom. The outer part of the
cemetery has already disappeared
down the cliff and part of the church
is taken down.
it is said that the graveyard contains
the 226 sailors that were lost when
the English frigate ”The Crescent”
went down off the coast of Mårup
in 1808.

Kirche am Abhang:
Mårup Kirche
Die absturzgefährdete Kirche
`Mårup Kirke´ liegt südlich von
Lønstrup. Aufgrund der Einsturzgefahr wurden Teile der Kirche in den
letzten Jahren bereits abgetragen.
Beim Bau der Kirche am Anfang
des 13. Jahrhunderts, befand sich
diese noch zwei Kilometer von der
Küste entfernt. Seitdem hat das
Meer unaufhörlich an der Steilküste
genagt und bereits den westlichen
Teil des Friedhofs für sich eingenommen. Heutzutage beträgt die
Entfernung vom Mauerwerk der
Kirche bis zur Küste höchstens noch
sechs Meter. Bei der Kirche sieht
man einen Anker der englischen
Fregatte `The Crescent´, die 1808
vor der Mårup Kirche Schiffbruch
erlitten hat. Auf dem Friedhof befindet sich ein Massengrab der 226
ertrunkenen Seeleute, die dabei
ums Leben kamen.
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GAMMELT fiskerleje
REDNINGSSTATIONENS
ÅBNINGSTIDER
Hver ons. fre. og søn.
fra d. 15/6 til 15/8
kl. 19.30 til 21.30
FRI ENTRÈ

Der arrangeres
sangaftner hele
sommeren i det
gamle redningshus. Se mere
under arrangementer og events.

Gammelt
fiskerleje
Ved den lille bådeplads i Lønstrup kan man stadig opleve, hvordan
fiskerne efter en tur på havet trækker bådene op på land. I dag er der
dog kun fritidsfiskere tilbage, men når vejret er til det, rykker de små fartøjer
på havet, og ofte kan man bagefter slå en handel af om et par rødspætter,
issinger eller rødtunger.
Fiskeriet i Lønstrup har gennem generationer været hovederhvervet for
byens indbyggere. På et tidspunkt i 1900-tallet blev der registreret over 100
fiskere.
I dag er der kun en håndfuld bierhvervs fiskere tilbage i Lønstrup, da den
stejle landingsplads, kun gør det muligt for fiskeri med den traditionelle Lønstrupskutter. Sådan har det været siden 1984, hvor de moderne fangstmetoder gjorde det urentabelt for de små fartøjer, og erhvervsfiskeriet flyttede til
havnen i Hirtshals.

The fishing hamlet
Fishing in Lønstrup has been
the main occupation among the
town´s inhabitants for generations.
Today there are only hobby fishermen left. When they return to the
shore, it´s possible to make a deal
for a couple of plaice, dab or lemon
sole.
A summer evening at the mooring
site in Lønstrup is solace for the
soul. For example, community
singing, is arranged at least once a
week.

Das alte Fischerdorf
Am kleinen Badeplatz in
Lønstrup kann man immer noch
erleben, wie die Fischer nach einer
Angeltour auf dem Meer ihre Boote
wieder an Land ziehen. Heute gibt
es leider nur noch Freizeitfischer,
aber wenn das Wetter es zulässt,
fahren sie auf ihren Booten hinaus.
Wenn Sie dann zurückkommen,
kann man hier Schollen, Rotzungen
und manchmal auch andere leckere
Meeresspezialitäten erwerben.
Die Menschen in Lønstrup haben
viele Generationen hindurch hauptsächlich vom Fischfang gelebt. Im
19. Jahrhundert wurden zu einem
Zeitpunkt über 100 Fischer registriert. Heutzutage hat der Hafen
in Hirtshals die Fischfangindustrie
weitestgehend übernommen.
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”Til minde om
naturkatastrofen
som 11. august
1877 overgik
Lønstrup, sattes
denne sten på
50 års dagen”

Bækslugten
Midt i Lønstrup over for den gamle biograf ses en sten med indskriften:
”Til minde om naturkatastrofen, som 11. august 1877 overgik Lønstrup,
sattes denne sten på 50 aars dagen”.
Stenen står ved Bækslugten, som blev dannet den dag efter et voldsomt
uvejr, hvor den fredelige Lønstrup Bæk svulmede op til en rivende flod, der
rev huse og træer med sig og skyllede dem ud i havet.
Efter et par timers skybrud var der dannet stor kløft, som var 360 meter lang,
15 meter bred og 4,5 meter dyb. 6 huse var revet med strømmen, og enkelte
husdyr gik til. Ved et lykketræf kom ingen mennesker til skade.
Fiskerne, som var på havet, anede intet om katastrofen, før de så dele af
huse og møbler flyde rundt i vandet.
Der blev efterfølgende iværksat en landsindsamling, og historien var i alle
landets aviser.

At Bækslugten in Lønstrup
a stone can be seen as a
reminder of a fierce storm that hit
the town on 11th of August 1877 and
which caused the normally tranquil
waters of Lønstrup Bæk to swell
to a raging river which destroyed
houses and ripped up trees before
washing them out to sea. A torrential
rainstorm lasting a couple of hours
led to the formation of a huge gully,
which was no less than 360 meters
long, 15 meters wide and 4.5 meters
deep. 6 houses were lost and it was
a miracle that nobody died. The
fishermen that were out at sea knew
nothing about the disaster until they
saw the remains of houses and
furniture floating around in the water.
A fundraising campaign was later
launched to support the victims of
the natural disaster in Lønstrup. People travelled from far and wide to
see the newly formed gully known
as Bækslugten.

Mitten in Lønstrup, gegenüber
vom alten Kino, befindet sich
ein Gedenkstein zur Erinnerung an
eine Naturkatastrophe, ein heftiges
Unwetter am 11. August 1877. Dieser
sonst so friedliche Bach verwandelte sich damals in einen reißenden
Fluss, der Häuser und Bäume mit
sich riss und ins Meer spülte. Dabei
entstand eine große Schlucht von
360 Metern Länge, 15 Metern Breite
und 4,5 Metern Tiefe. Sechs Häuser
wurden von den Fluten mitgerissen,
und nur durch großes Glück kamen
keine Menschen ums Leben; dennoch mussten einige Haustiere ihr
Leben lassen. Die Fischer, die sich
draußen auf dem Meer befanden,
ahnten nichts von der Katastrophe,
bis sie die Haustrümmer und Möbel
auf dem Wasser treiben sahen.
Anschließend wurde zu einer Spendenaktion für die Opfer aufgerufen.
Alle Zeitungen des Landes berichteten über das Ereignis, das sich
als Startschuss für den Tourismus
erweisen sollte, da viele die neue
Schlucht bestaunen wollten.
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Møllen er fuld
funktionsdygtig,
hvilket kan
opleves på de
mølledage, som
Støtteforeningen
arrangerer året
rundt.

Vennebjerg
Mølle
Møllen er en hollandsk vindmølle, som er opført i 1861. Driften ophørte i 1962. Kunstmaleren Johannes Hofmeister ejede møllen og
møllehuset i årene 1966-90, hvor han indrettede atelier. I 1987 forærede
Hofmeister møllen til ”Fonden Vennebjerg Mølles bevarelse”. Møllen er fuld
funktionsdygtig efter opsætningen af nye vinger i 2011, hvilket kan opleves
på de mølledage, som Støtteforeningen arrangerer året rundt. Datoerne for
mølledage kan ses i aktivitetskalenderen. På mølledagene males der mel,
hvis vinden er til det, og der fortælles om møllen og egnens spændende
historie.

Vennebjerg Mølle
The mill is a Dutch windmill
that was constructed in 1861, but
was taken out of service in 1962.
Artist Johannes Hofmeister owned
the windmill and the mill house
from 1966-90, during which time
he converted it into a studio. In
1987 Hofmeister donated the mill
to a foundation that was set up to
preserve Vennebjerg Mølle. The
mill has become fully operational
once again following the installation
of new blades in 2011. The working
mill can be experienced on the
opening days which the foundation
organises throughout the year. The
dates of these open days can be
seen in the activity calendar. Flour is
milled if wind conditions are good,
while stories about the mill and the
fascinating history of the local region
are told.

Vennebjerg Mølle
Die Mühle ist eine 1861 errichtete Holländerwindmühle, die bis
1962 in Betrieb war. Besitzer der
Mühle und des Mühlenhauses war
von 1966 bis 1990 der Kunstmaler
Johannes Hofmeister, der hier sein
Atelier einrichtete. 1987 vermachte
Hofmeister die Mühle `der Stiftung
zum Erhalt der Vennebjerg Mühle´.
Die Mühle ist nach dem Anbau
neuer Flügel 2011 voll funktionsfähig,
was an den `Mühlentagen´ demonstriert wird, die der Förderverein
ganzjährig veranstaltet. Die Termine
für die Mühlentage stehen im
Veranstaltungskalender. Wenn dann
der Wind günstig ist, wird Mehl gemahlen, und die Besucher erfahren
Interessantes über die Mühle und
die Geschichte der Region.
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Lønstrup er et
sandt overflødighedshorn
af glaspustere,
keramikere,
smykkekunstnere og gallerier.

Kunst &
gallerier
Lønstrup er et sandt overflødighedshorn af glaspustere, keramikere,
smykkekunstnere og gallerier. Publikum inviteres indenfor til et kig ind i
det kreative univers.
Her kan du opleve, hvordan den glødende og flydende glas føjer sig for
glaspusterens tænger og pusterør, for minutter efter at antage form af et
yndefuldt vinglas.
Hos keramikerne kan du på nært hold følge lerets forvandling på drejebænken fra en uformelig klump til en fornem skål.
På flere af byens mange gallerier kan du møde kunstneren selv, hvis malerier er inspireret af områdets storslåede natur.

Arts and crafts
Perhaps it’s due to the light and
the magnificent west coast scenery;
perhaps it’s the town’s picturesque
appearance; or perhaps it’s the atmosphere and intimacy of the small
fishing village nestling behind the
dunes. In any event, Lønstrup has
been a popular home and holiday
destination for artists, actors, composers and artisans for generations.

Kunsthandwerk
Ob es am Licht, an der großartigen Natur an der Westküste, am
malerischen Erscheinungsbild des
Ortes oder an der besonderen
Atmosphäre der kleinen Fischersiedlung hinter den Dünen liegt, weiß
niemand zu sagen. Auf jeden Fall
ist Lønstrup seit Generationen nicht
nur bei Urlaubern beliebt, sondern
hier haben sich auch Künstler,
Kunsthandwerker, Schriftsteller,
Schauspieler und Komponisten
niedergelassen.
Lønstrup bietet eine riesige Auswahl
an Keramikern, Glasbläsern, Schmuckdesignern und Galerien. Hier
können Sie erleben, wie der Glasbläser arbeitet und sein glutheißes
und flüssiges Glas zu einer Form
herstellt. Dem Keramiker können Sie
unter anderem dabei zuschauen,
wie er aus einem Haufen Ton auf
einer Drehbank eine Schale formt.
Viele Künstler können Sie sogar
selbst in den Galerien antreffen.
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Ravgaarden.dk

Ravgården

®

Håndlavede smykker af perler, rå
sten, halvædelsten, sølv og guld.
Skiftende udstillinger af forskelligt
kunsthåndværk.
Lønstrupvej 50, Lønstrup. Tlf.:
23448313
www.unikagalleri.dk

GALLERI VISBY

Se mere på www.dortevisby.dk

Dorte Visby har eget galleri i den
smukke staldbygning på gården ved
Lønstrup.
Hun udstiller sine unika arbejder
internationalt, og arbejder løbende
på udsmykningsopgaver både
udendørs og indendørs.
Tag gerne kontakt for at høre
nærmere.
I galleriet vises også skiftende
udstillinger med anerkendte danske

og internationale keramikere og
billedkunstnere.
Åbningstid
Juli – august alle dage kl. 11-17
Øvrige åbningstider kan ses på
hjemmesiden.
Dorte Visby
Maarup Kirkevej 62, Lønstrup
9800 Hjørring. Tlf. 98 96 06 61
dv@dortevisby.dk www.dortevisby.dk

Rubjergvej 9, Lønstrup
9800 Hjørring. +45 60 80 40 78
www.kimlarsenkunst.dk
kimlarsenkunst@vip.cybercity.dk
SKAGEN

Glaspusteriet Rikke Precht

®

HIRTSHALS
®

TVERSTED

Ravgården

Strandvejen 49, Lønstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 41 10 11 23, rikkeprecht@forum.dk
www.rikkeprecht.dk
Her kan du opleve hvordan 1100 grader varmt
glas blæses og formes efter 2000 år gammel
traditioner og teknikker, som ikke har ændret sig
væsentligt. Oplev det fascinerende glasmageri ved
eget øjesyn.

SKALLERUP

LØNSTRUP

LØKKEN

SØNDERLEV
HJØRRING

AALBÆK

FREDERIKSHAVN

HUNDELEV

Ret til ændr. forb. © Ravgården ®

Visit Ravgården ® all year mo. - fr. 10 - 17.
Weekends closed. Admission free.
HJ_Guide2014_TR.indd 64

22-01-2014 16:41:07
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Et hus fyldt med hør...

FLAMMEGLAS OG
GLASMALERI

Løbere, duge, viskestykker,
håndklæder, beklædning m. m.
- alt i hør

Åbent 11-17 tors.-søn.
(juni-sept.: tirs.-søn.)

www.klassbols.dk

Møllehusets atelje, hvor engang Jhs. Hofmeister
malede sine billeder, fås der nu en god kop kaffe,
hjemmebagte kager og hånddrejet keramik i
skønne omgivelser på toppen af Lønstrup.

Susan Vivi Sørensen har et spændende og
hyggeligt galleri i udkanten af Lønstrup by.
Her udstilles egne værker og der er værksted hvor Susan
arbejder ved flammen og fremstiller unikke smykker og
skulpturer. Her finder man bl.a. Lønstrup-perlen, Lønstrup-stagen og Kvinderne på Rubjerg Knude.

Keramikcafe Møllehuset
Skallerupvej 810 · Lønstrup
9800 Hjørring
www.mollehuset.com
kerstin@mollehuset.com
Åbent 12.04 - 19.10 * kl. 11-18 *
Mandage lukket

*GJ_14_132X45_LØNSTRUPGUIDE_Layout 1 21/01/14 21.50 Side 1

Rubjergvej 22, Lønstrup | 9800 Hjørring. Tlf.: 25 73 32 29 | Svs@svs-art.com | WWW.SVS-ART.COM

M

oderne kunst af høj kvalitet, udført af
anerkendte danske og udenlandske kunstnere, indenfor billedkunst, fotografi, skulptur,
keramik, m.m. Men også unge kunstnere vil
vi gerne introducere for et større publikum,
da tiderne og deres udtryk selvsagt er i konstant forandring og udvikling.
Rubjergvej 40 · Lønstrup · 9800 Hjørring · 98 92 17 18 · www.galleri-jakobsen.dk
Åbent torsdag - lørdag kl. 11- 17 el. efter aftale.

Mogens Andersen
Nørremøllevej 269, 9800 Hjørring, Tlf. 51 50 82 03
malerenivraa.dk, borupvej@hotmail.com
Galleriet fungerer som et åbent værksted. Derudover har
galleriet to faste udstillinger om året - en i påsken og en i det
sene efterår.
Åbent: 1.1-31.12

Galleri Friis
Skulptur • Maleri • Keramik • Tekstil
Lønstrup • Strandvejen 71 • Mob. 2061 1771 • www.dortefriis.dk
Skagen • Værftsvej 2 • Tlf. 9646 0066 • 9897 1339 • Mob. 3031 4998 • www.gallerifriis.dk • www.gallerifriiskagen.dk
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Glashuset
Strandvejen 68, Lønstrup
9800 Hjørring, Tlf. 98 96 06 55
glashuset@vangeglas.dk, www.vangeglas.dk

Vi sælger årets
Lønstrup
Plakat 2014

Glashuset i Lønstrup er et eksperimenterende
værksted, hvor der udover brugsting også
arbejdes med skulpturelt unika og støbt glas.
ÅBNINGSTIDER: Alle dage hele året 10-17.00.

Lønstrup plakaterne kan ses
og købes på Lønstrup Turistbureau.

Keramoda skaber god design i unika arbejder og brugsting. Sæt, der arbejder godt sammen, er brugervenlige,
rene i linjerne. med farver og struktur, der er inspireret af
hav, sand og klit. Udover hånddrejede former: krukker.
fade. teservice mm. laves også relieffer, skulpturer og
springvand. Værksledet er åbent for besøgende året rundt.

STRANDVEJEN 56

|

LØNSTRUP

|

Prisen er 100 kr. pr. stk.
og 3 stk. for 250 kr.
Plakaterne sælges også
signerede eller indrammede.

9800 HJØRRING

Kig ind på Lønstrup Turistbureau
Vi har andre årsplakater på lager

Galleri Uggerby formidler ny dansk og international kunst med skiftende udstillinger indenfor
maleri, glas, bronze, granit og keramik. Separat
- og gruppeudstillinger med faste og mange
skiftende kunstnere fra ind- og udland. Besøg
Galleri Uggerby hele året og få en unik oplevelse
i kunstens verden. Åbnes også iflg. aftale på
98975141/40525142. Tilmeld dig nyhedsmail på
www.galleriuggerby.dk

plakat_1_2005

17/06/05

14:29

Side 1

Strandvejen 89G, Lønstrup, 9800 Hjørring, Tlf. 98 96 90 80
info@galleriuggerby.dk, www.galleriuggerby.dk
Lønstrup 2004
Danmark
Udgivet af Lønstrup Turistforening

Lønstrup 2005
Trykt efter maleri af Margrethe Loerges
Genoptryk af plakat, trykt første gang i 1979

Udgivet af Lønstrup Turistforening

Udgivet af Lønstrup Turistforening

Danmark

LØNSTRUP 2007
Trykt efter maleri af Poul Anker Bech

UDGIVET AF LØNSTRUP TURISTFORENING

VESTERGAARDS BOGTRYKKERI, HJØRRING. MILJØCERTIFIKAT ISO14001

VESTERGAARDS BOGTRYKKERI, HJØRRING . mIlJØcERTIfIKAT ISO 14001

vestergaards bogtrykkeri, hjørring. miljøcertifikat iso14001

DANMARK

TRYKT EFTER AKVAREL AF JØRGEN USSING

VESTERGAARDS BOGTRYKKERI, HJØRRING. MILJØCERTIFIKAT ISO 4001

Legende, humoristisk og med let hånd slippes fantasien løs i det hyggelige keramikværksted i Lønstrup. Stentøjet hånddekoreres med begitning og brændes ved 1180 grader. Ud fra Skandinavisk tradition skabes der unikt brugskunst.
Oplev fra leret drejes, til det livsglade keramik i form af engle, høns og bier får liv.

Rubjergvej 5, Lønstrup, 9800 Hjørring, Tlf. 98902847
http://www.facebook.com/giebelhausenkeramik
www.giebelhausen.dk

Lønstrup 2008

Lønstrup 2009

Danmark

Åbent: 1.2-1.4 kl. 10-17. • Ma. lukket. 2.4-31.12: Alle dage kl. 10-17. • Januar lukket.

Udgivet af Lønstrup Turistforening

Lønstrup 2012

Danmark
Trykt efter maleri af claus-brondum.dk

Udgivet af Lønstrup Turistforening

Danmark
Trykt efter collage af Mette Ottosen Stougaard

vestergaards.com

Udgivet af Lønstrup Turistforening

Trykt efter maleri af Kim Larsen
vestergaards.com

vestergaardsbogtrykkeri.com
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Antik
i Lønstrup

Antikviteter i Lønstrup
Oplev 4 århundreder på 400 meter

I Lønstrup findes et lille paradis af antik, retro og klassisk design. På
blot 400 meter er det muligt at opleve en eventyrlig, lille verden af antikviteter og design fra fire århundreder. Butikkerne komplementerer smukt
hinanden med et stort og bredt udvalg af danske og internationale antikviteter og design fra 1700-tallet og frem til i dag. Effekterne er smukt udstillet, og
den enkelte effekts historie, stand og kvalitet er i fokus. Udvalget spænder
næsten over alt hvad man kan drømme om. Der findes blandt andet møbler,
kunst, keramik, glas, belysning, haveting, kuriositeter, sølv, porcelæn og
mange andre spændende skatte.

Antiques in Lønstrup
Lønstrup is a paradise of
antique, retro and classic design.
Along a stretch of just 400 metres
it’s possible to experience a fantastic, micro world of antiques and
design covering four centuries. The
shops attractively complement each
other and feature an extensive and
comprehensive range of Danish and
international antiques and design
from the 18th century up to the present day. The items are attractively
displayed and the history, condition
and quality of each item are in focus.
The range of items covers just
about everything you can think of –
including furniture, art, pottery, glass,
lighting, items for the garden, curios,
silver, china and many other exciting
treasures.

Antiquitäten in Lønstrup
Lønstrup ist ein kleines
Paradies für alle Liebhaber von
Antiquitäten, Retro- und klassischem Design. Auf nur 400 Metern
lässt sich eine märchenhafte kleine
Welt aus Antikem und Design aus
vier Jahrhunderten erleben. Die
Geschäfte ergänzen einander sehr
schön mit ihrer großen und breitgefächerten Auswahl an dänischen
und internationalen Antiquitäten und
Design aus dem frühen 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Die edlen Stücke werden geschmackvoll
präsentiert, wobei Geschichte,
Zustand und Qualität des einzelnen
Objekts im Mittelpunkt stehen. Die
Auswahl umfasst beinahe alles, wovon man nur träumen kann – Möbel,
Kunst, Keramik, Glas, Beleuchtung,
Gartenartikel, Kuriositäten, Silber,
Porzellan und viele andere interessante Schätze.

3 spændende butikker med Antik & Design fra
1700-tallet og frem til i dag.
Antikke møbler, kunst,
belysning, kuriositeter, haveting i sten og jern m.m.
Skandinavisk design, kunsthåndværk, keramik
møbelklassikere, retro-effekter m.m.

Lønstrup Antik

Perronen 2 · 9800 Hjørring · www.antikvitet.net/sode
Mail: sode@antikvitet.net · Tlf. 98 92 27 53 · Mobil 40 28 61 21

Gule Længe Antik

Lønstrupvej 58 · 9800 Hjørring · www.antikvitet.net/gulelaenge
Mail: gulelaenge@antikvitet.net · Tlf. 98 96 02 20 · Mobil 24 81 02 20

Art F

Lønstrupvej 54 C · 9800 Hjørring · www: art-f.dk
Mail: martin@art-f.dk · Mobil: 22 66 98 04
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I Lønstrup
området har du
flere gode overnatningsformer
at vælge imellem: feriehus,
hotel, feriecenter,
camping eller
bed & breakfast.

Overnatning
I Lønstrup området har du flere gode overnatningsformer at vælge
imellem: feriehus, hotel, feriecenter, camping eller bed & breakfast.
Du kan vælge at bo direkte i hyggelige Lønstrup med byens caféer og
gallerier lige uden for døren eller midt i den storslåede natur, som omgiver
byen. Mod nord findes Skallerup Klit og Nørlev Strand og mod syd Rubjerg
Knude og Nr. Lyngby.

A good place to stay on
your holiday
In Lønstrup there are several good
types of accommodation to choose
from: holiday homes, hotels, holiday
resorts, campsites or bed & breakfast. You can choose to stay in the
pleasant town of Lønstrup itself with
its cafés and galleries right on your
doorstep. Alternatively, you can
enjoy the wonderful countryside that
surrounds the town, with the resort
centre of Skallerup Klit and the
beach at Nørlev to the north, while
Rubjerg Knude and Nr. Lyngby lie to
the south.

Das ideale Feriendomizil
In Lønstrup und Umgebung
haben Sie die Wahl zwischen mehreren Übernachtungsmöglichkeiten: Ferienhaus, Hotel, Feriencenter,
Camping oder Bed & Breakfast.
Sie können direkt im gemütlichen
Lønstrup wohnen, mit Cafés und Galerien direkt vor der Haustür. Oder
inmitten der großartigen Natur, die
den Ort umgibt – im Norden Skallerup Klit und Nørlev Strand, im Süden
Rubjerg Knude und Nr. Lyngby.
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Lej din feriebolig hos
Lønstrup Turistbureau
BOOK ONLINE • WWW.VISITTOPPEN.COM

Lønstrup Turistbureau udlejer over 250 feriehuse, - mange af dem med fin havudsigt! Vi har
feriehuse i alle størrelser og til alle priser. Der kan
opnås store rabatter i ydersæsonerne, hvor det
også er muligt at leje et hus til en miniferie.
Se www.visittoppen.com
Wir vermieten 250 Ferienhäuser in Wasser- und
Strandnähe. Viele mit Meeresblick. Grosse Preisnachlässe ausserhalb der Hauptsaison.Kriegen
Sie unseren Katalog oder sehen Sie die Häuser
unter www.visittoppen.com
The Tourist Office arranges holiday home rentals
close to Lønstrup and the North Sea. We offer
houses at all prices, for short and longterm rental.
Check the houses on www.visittoppen.com
Lønstrup Tursitbureau dobbelt.indd 1

Lønstrup Turistbureau
Kig ind på turistbureauet
og hent et katalog

Strandvejen 90, 9800 Hjørring
Tlf. +45 98 96 22 20
www.loenstrup.dk | turistbureau@loenstrup.dk
www.visittoppen.com | www.facebook.com/LoenstrupDK

20/02/14 15.30

27

28

overnatning

overnatning

VANDLANDET er et eldorado for små og store vandhunde. Her er 78 meter rutsjebane
med lys og lydeffekter, grotter, vandfald og
vandkanoner. Og i svømmehallen kan dyrkes udspring og banesvømning, mens de
yngste hygger sig i det ekstra varme børnebassin. Her er også adgang til spabad, sauna
og dampbad.
Få minutters gang op gennem skoven ligger
dyregården med heste, grise, køer, geder og
kaniner. Her bliver der malket og fodret og
man kan klappe dyrene eller tage med på
ponytræktur. Eller man kan tage med på en
guidet tur på islandsk hesteryg.

En helt speciel sanseoplevelse får man i
Romulus, WELLNESS afdelingen. Et voksenområde med termalbade, saunaer, dampbade, spa, frugt, vand og juice ad libitum.
Men Romulus er også velvære-, og ansigtsbehandling, fodkur m.m.

En ferie i Skallerup Seaside Resort er
fuld af oplevelser. Uspoleret natur
på kanten af det brusende Vesterhav.
Familiehygge i store og velindrettede feriehuse. Og et væld af aktiviteter, der både kildrer i maven og vækker til eftertanke. Måske
er det grunden til at vore gæster kommer
igen og igen!
Ein Urlaub im Skallerup Seaside Resort
wird voll besonderen Erlebnisse sein.
Ursprüngliche Natur, die bis zum schäumenden Meer reicht. Urlaub im Kreise der
Lieben in großen, zweckmäßig eingerichteten Ferien-häusern und eine Reihe von
Aktivitäten, die aufregend sind oder zum
Träumen anregen. Vielleicht besuchen uns
gerade deshalb so viele Gäste immer wieder.
A holiday at Skallerup Seaside Resort
is full of special moments. Unspoiled
countryside and the roaring North Sea on
our doorstep. Relaxed family life in spacious
and well-appointed holiday houses. And a
wealth of activities - from those that make
your tummy turn to others that lead to quiet
reflection. Perhaps that’s why so many of
our guests return, year after year.

For de yngste er der rig mulighed for fysisk
udfoldelse i LEGELANDET. I værkstedet er
TEAM AKTIV klar med kreative udfoldelser
som bolsjekogning, T-shirt-maling, glaskunst, stenslibning m.v.

Hver morgen bages frisk brød i SUPERMARKEDET - medlem af SPAR-kæden, dem
med de gule priser. Her udlejes bl.a. også
cykler, så hele familien kan tage på skønne
naturoplevelser i nærområdet.

Feriehus

4 pers./4 nætter fra DKK

2.715,-

Se mere og book online på skallerup.dk

I BOWLINGCENTRET kan alle generationer
være med til at trille en kugle - og måske
nyde en kølende drink. Og der er mulighed
for at spille pool, dart eller elektroniske spil.

SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S · Nordre Klitvej 21 · DK-9800 Hjørring · Tlf. (0045) 9924 8400 · www.skallerup.dk

Slip for madlavning, tag familien med i
RESTAURANTEN, hvor køkkenet har fokus på
sæsonens gode råvarer. Alternativt kan man
købe dagens pizza eller lidt nemt i Cafe Klovn.
SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S · Nordre Klitvej 21 · DK-9800 Hjørring · Tlf. (0045) 9924 8400 · www.skallerup.dk
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Nyd en afslappet ferie ved
Vestkysten
- 500 velbeliggende kvalitets feriehuse
- Rabat ved 2-3 ugers udlejning i
lavsæsonen
- Gratis internet i mange feriehuse
- Aktivitetshuse med fitness/motionsrum
- Swimmingpoolhuse
- Udendørs wellness spabad
- Dampkabiner
- Ferielejligheder
- Røgfrit i mange huse
Vi er dit lokale bureau med den personlige
service.

www.nordvestkysten.dk

Geniessen Sie entspannende
Ferien an der Nordsee
Et klik - og dit drømmehus er bestilt

- 500 Qualitätsferienhaüser in Top Lage
- Rabatt in der Nebensaison bei 2-3
wöchiger Buchung
- Gratis Internettzugang in vielen
Ferienhäusern
- Aktivitätshäuser mit Fitnessraum und
Bewegungsraum
- Häuser mit Schwimmbad
- Ausserwellnesswhirlpool
- Dampfkabine
- Ferienwohnungen
- Viele Nichtraucherhäuser
Wir sind dein Ortsansässiges Büro mit
persömnlichem Service

Tel. +45 96 67 09 00
info@nordvestkysten.dk
www.nordvestkysten.dk
Strandvejen 86, Lønstrup, 9800 Hjørring
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Egelunds Camping og Motel

Hotel Marinella

Rubjergvej 21, Lønstrup, 9800 Hjørring
tlf. 98 96 01 35
www.loenstrup-camping.dk
mail: info@959.dk

Vi slår dørene op
for jer…
200 m. til vesterhavet.
29 dobbelt- værelser.
Morgenmadsrestaurant.

I Lønstrup By. 70 standpladser.
8 Luksus hytter. 10 kat. 4 hytter. 6 vær.
70 Stellpl. Hütten. Zimmer. Pool
70 berths. Cabins. Rooms. Pool.

200 m zum Meer.
29 Dopp.Zimmer.
200 m to the ocean.
29 db. rooms.

Velkommen til
Lønstrup Camping
Møllebakken

Strandvejen 94, Lønstrup
9800 Hjørring,
tlf. 98 96 07 00
www.hotel-marinella.dk

- Vi er klar

På toppen af Lønstrup by, tæt på centrum
og nær stranden, ligger min campingplads.
Personlig og hyggelig betjening har høj
prioritet.
Hotel, Restaurant og Festarrangementer i Hj
http://www.hotelkirkedal.dk

Pladsen byder på moderne og rene faciliteter i tilknytning til 70 pladser og 11 hytter.
Jeg ser frem til at byde alle typer campister
velkommen.

Sæson 2014: 05.04. – 30.09

Møllebakkevej 20
Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf.: +45 21 44 56 37
loenstrupcamping@mail.dk
www. campingloenstrup.dk

Festarrangementer til 30 - 130 personer.
Morgenmadsbuffet hver dag kl. 0800 - 1000 mod bestilling.
Overnatning i enkelt, dobbelt eller familierum kan bestilles på
www.hotelkirkedal.dk.
Kursus og Seminarer.
Links: Musikarrangementer kan ses på Hotel Kirkedals
hjemmeside på facebook.

http://kaywa.me/BBik4

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

MAARUP KIRKEVEJ 30 • LØNSTRUP • 9800 HJØRRING • TLF. 98 96 09 95 • WWW.HOTELKIRKEDAL.DK
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Ferieoplevelser
i Toppen af Danmark

Rosengart
- Privat Overnatning
På Lønstrupvej 125 findes
Rosengarts private overnatning – med
gode faciliteter som
tennis, minigolf, cykeludlejning
samt fodboldbane.
Der kan bestilles morgenmad.
Ved Venebjerg Mølle
Tlf.: 28 92 84 04 - www.leiehus.dk
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Velkommen hos
FERIEPARTNER LØNSTRUP
Hent vores flotte feriehuskatalog
eller besøg www.feriepartner.dk/
loenstrup.
Hos os finder du områdets flotteste, privatejede feriehuse til
konkurrencedygtige priser.

Find forslag i magasinet eller i en af temaguiderne til
mange forskellige aktiviteter og oplevelser i hele
Toppen af Danmark. Læs mere på toppenafdanmark.dk
eller hent brochurerne på turistbureauerne.
www.facebook.com/lysetsland

Holiday experiences in the top of Denmark

Urlaubserlebnisse in der Spitze von Dänemark

Find inspiration for a wide range of activities in the Top
of Denmark in our catalogue or in one of our thematic
brochures. Find more information on toppenafdanmark.dk
or pick up a brochure at the local tourist office.

Sie finden Aktivitätsmöglichkeiten und Erlebnisse in der
Spitze von Dänemark in dem Magazin und in den Themenprospekten. Mehr erfahren Sie auf toppenafdanmark.dk
oder finden Sie die Prospekte in jedem Touristenbüro.

Willkommen bei
FERIEPARTNER LØNSTRUP
Holen Sie sich unseren schönen
katalog, oder besuchen Sie uns
auf www.feriepartner.dk/loenstrup.
Bei uns finden Sie die schönsten
in Privatbesitz befindlichen Ferienhäuser der Region zu konkurrenzfähigen Preisen.

FERIEPARTNER

LØNSTRUP
Strandvejen 66, Lønstrup · DK-9800 Hjørring
Tel: +45 96 180 204 · www.feriepartner.dk/loenstrup
Jan

Christina

Palle
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Der er mulighed
for at nyde et
måltid med storslået havudsigt
eller hygge sig
på en café med
levende musik.

Ud at spise
Lønstrup er kendt for sine hyggelige caféer og gode spisesteder. Her
er noget for enhver smag og pengepung. Der er mulighed for at nyde
et måltid med storslået havudsigt eller hygge sig på en café med levende
musik. Prøv f.eks. en middag med friskfanget vesterhavsfisk og gode lokale
råvarer. Eller nyd et måltid på et fransk eller italiensk inspireret spisested. En
spændende mulighed er også traditionel, dansk smørrebrød.
I sommerhalvåret kan du nyde den pragtfulde udendørsstemning på flere
caféer og spisesteder.

Eating out
Lønstrup is well-known for its
delightful cafés and fine places to
eat. The town offers something to
suit all tastes and all pockets. You
can enjoy a meal with a magnificent
view of the sea or experience the
intimate atmosphere of a café with
live music. Try, for example, a dish
consisting of freshly caught fish from
the North Sea and good local ingredients. Or enjoy a meal inspired by
French or Italian cuisine. Another
exciting option is traditional Danish
open sandwiches.
During the summer season you
can enjoy the wonderful outdoor
atmosphere at several cafés and
restaurants.

Essen und Trinken
Lønstrup ist bekannt für seine
gemütlichen Cafés und guten Speiselokale, die für jeden Geschmack
und Geldbeutel etwas bieten. Ihr Essen können Sie dabei entweder mit
großartigem Meerblick oder in einem Café mit Live-Musik genießen.
Wie wäre es mit einem Menü aus
fangfrischem Nordseefisch und
regionalen Zutaten? Oder mit einem
Essen in einem französischen oder
italienischen Restaurant? Nicht zu
verachten ist auch das klassische
dänisches Butterbrot (Smørrebrød).
In der Sommersaison haben Sie
außerdem die Möglichkeit, das
herrliche Ambiente in den Außenbereichen mehrerer Cafés und
Restaurants zu genießen.
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Restaurant Lido
Strandvejen 87A
Lønstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 9896 9622
www.restaurantlido.dk
Hyggelig familierestaurant, her serveres friske
fisk, steaks og pizzaer.
Gemütliches Familienrestaurant.
Cozy family restaurant.

Café Karlsson

Kysten 1 Lønstrup
Tlf. 98 96 03 44 / 61 78 90 79
www.cafekarlsson.dk
Cafe med personlighed, god service.
Caféen er kendt for sin luksus stjerneskud.
• Fisk, Burger, sandwich, Steaks M.M.
• Hjemmelavede dressinger og sovse.
• Dejlig terrasse.
• Bellevue isbar med Carte D´or is.
• Og byens fantastiske guf.

Restaurant Brasseriet er en hyggelig a la carte, familie- og
selskabsrestaurant med varieret menukort. Pizzeriaet tilbyder italiensk pizza.
Café Klovn byder på brunch, fast-food, is m.m. Du kan også få en spændende smags og
gourmetoplevelse med tilpasset vinmenu i Galleriet.

Restaurant Brasseriet
Nordre Klitvej 21 • 9800 Hjørring • Telefon ++45-99 24 83 88 • www.skallerup.dk

Café Slugten
Strandvejen 96, Lønstrup
9800 Hjørring, Tlf. +45 9896 0633
Restaurant. Hyggelig terrasse.
Musikcafé. Se kalenderen!
Restaurant. Terrasse. Musikcafé.
Restaurant with courtyard. Music café.
Check the program!

Restaurant Glashuset
Strandvejen 68, Lønstrup
9800 Hjørring, tlf. 9896 0111
www.restaurantglashuset.dk
restaurantglashuset@gmail.com
Her kan nydes sæsonens bedste råvarer både
lokalt og globalt...
Restaurant mit gemütliche Terrasse.
Restaurant with cozy terrace.

Café Havblik er beliggende med en fantastisk
havudsigt, som kan nydes overalt på den store,
åbne terrasse udenfor med fuld panorama samt
indenfor i de dejlige lyse lokaler.
Udsigten kan blandt andet nydes med kaffe,
kage, hjemmelavet grillmad og andre lækkerier.

Café
Havblik
Strandvejen 139
Lønstrup
9800 Hjørring
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Langs klinten
ved Rubjerg
Knude findes
et af Danmarks
bedste områder
for paragliding
og drageflyvning.

Aktiv ferie
Den storslåede natur omkring Lønstrup rummer mange muligheder for
gode aktiviteter i ferien.
Den nationale cykelrute ”Vestkystruten” går tværs igennem området, og
kombineret med lokale ruter er der fine muligheder der kombinere enestående naturoplevelser med sund motion.
Foretrækker du vandring, kan du vælge ”Nordsøstien”, der snor sig i klitten
og går forbi bl.a. Rubjerg Knude, Mårup Kirkeruin og Lønstrup Strand.
Terrænet kan også nydes fra hesteryg. Kunne en strandtur på islandsk hest
måske friste? Eller en træktur for børnene gennem klitplantagen?
Lønstrup området byder også på golf, fodboldgolf, tennis, bowling, minigolf,
lystfiskeri og drageflyvning. Ja, mulighederne er mange – både udendørs og
indendørs.

Active holiday in
Lønstrup
The magnificent scenery around
Lønstrup makes a perfect setting for
a large number of activities during
your holiday. “Vestkystruten” is a
national cycle route that crosses
the region, and in combination with
local routes, it represents a great
opportunity to combine fantastic
scenery with healthy exercise. If
you prefer hiking, you can choose
the North Sea Trail, which twists its
way through the dunes and takes
in sights such as the sand-covered lighthouse on the headland at
Rubjerg Knude, the ruin of Mårup
church and the beach at Lønstrup.
The terrain can also be enjoyed on
horseback.
The Lønstrup area also offers golf,
football golf, tennis, bowling, crazy
golf, fishing and kite-flying. The possibilities are endless – both indoors
and outdoors.

Aktivurlaub in Lønstrup
Die großartige Natur rund um
Lønstrup bietet zahlreiche Möglichkeiten für einen aktiven Urlaub.
Der nationale Radwanderweg
„Vestkystruten“ (Westküstenroute)
führt quer durch die Region. In
Kombination mit örtlichen Routen
ergeben sich schöne Strecken mit
einzigartigen Naturerlebnissen bei
frischer Luft.
Wenn Sie lieber wandern möchten,
können Sie dieses auf dem „Nordsøstien“ (Nordseeweg) tun, der sich
durch die Dünen schlängelt und unter anderem an Rubjerg Knude, der
Kirchenruine von Mårup und dem
Strand von Lønstrup vorbeiführt.
Das Gebiet lässt sich auch auf dem
Pferderücken erkunden, vielleicht
auf einem Isländischen Pony? Hier
können die Kleinen auf dem Pferd
auch geführt werden.
In Lønstrup und Umgebung kann
man außerdem Golf, Fußballgolf,
Tennis und Minigolf spielen, bowlen,
angeln und sogar als Drachenflieger
abheben – die Auswahl an Indoor
und Outdoor-Aktivitäten ist groß.
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Vennebjerg Golf og Fiskepark
12 huls golfbane
(Pay and Play)
i naturskønt område, samt
fiskepark (Put and Take).
Spil golf med andre Hver dag kl. 9 kan du mødes
og spille med andre.

12 Loch-Golfplatz (Pay and Play).
Herrliche Lage, und Angelpark (Put &
Take) Golf mit anderen - wir gehen jeden
Tag zusammen und spielen um 9 Uhr.
12-hole course (Pay and Play).
Attractive scenery, and fishing park (Put
and Take) Golf with others - we meet
and play golf together every morning at
9 clock.

Grønne Klitvej 56, Vennebjerg
9800 Hjørring, tlf. 9896 8279
www.golfbane.dk

Oplevelsespark for hele familien!
• Viele Streichelteire
• Gute Spielmöglickeiten
• Masser af klappe- og kæledyr draußen und drinnen
• Gode legemuligheder
• 5000 m2 See
både ude og inde
mit Tretbooten
• 5000 m2 sø med vandcykler
• Tolle Aktivitäten
• Spændende aktiviteter
• Gemütliches
• Hyggelig café og butik
Café und Laden

NEU
NYT -sieh
e
Se famiy-farm.dk

Family Farm

GRATIS

The og K

affe

FUN PARK

Lyngbyvej 86 · Vittrup · 9480 Løkken · Tlf. 9899 6440
www.family-farm.dk
Åbent hver dag fra 16. maj til 19. oktober kl. 10.00 - 18.00. Mandag LUKKET i maj og sept.

Family Farm

Priser: Voksne/Erwachsene 75 kr. - Børn/Kinder (2-14 år) 55 kr. - Under 2 år gratis

www.family-farm.dk
www.family-farm.dk
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FREE

Nordeuropas
største akvarium

tag FamiliEn mEd på

EvEntyr

BOOK ONLINE
Guidet turridning på islandske heste i fredede indlandsklitter og langs
Vesterhavet. Hold for øvede, let øvede og nybegyndere. Stort udvalg af ture hele året.
Ponytrækture for børn i skov og på strand. Sommerrideskole tilbydes i ugerne 26 til 32.
Ridecenteret ligge på besøgslandbrug med mange forskellige dyr. Besøg Madam Blås
Køkken. Se udvalget på www.skallerup.dk/ridecenter. Book online eller pr. telefon.

Klithusevej 116 - Lønstrup
9800 Hjørring
Telefon +45-30 70 54 23
ridecenter@skallerup.dk
www.skallerup.dk

ErobErn SiE gEmEinSam
mit ihrEr FamiliE daS mEEr!
CapturE thE SEa
with your Family!

‘Synes godt om’ os
på facebook | Stutteri Diget

Nordsøen Oceanarium

HIRTSHALS

Dansk designet
friluftsudstyr

E39

Wolf Camper er det danske kvalitetsmærke
i friluftsudstyr. Vi udvikler og designer selv
vores højkvalitets udstyr, og sælger direkte
uden fordyrende mellemled.
butikken nder du hele vores sortiment
I buti
fra yderst til inderst.
Velkommen i Wolf Campers friluftsunivers.
Strandvejen 84, Lønstrup

www.oceanarium.Dk

www.wolfcamper.dk

neu in 2014 - Ein aufregendes action-abenteuer in 5d
new in 2014 - a thrilling action adventure in 5d

Vandhuset byder alle velkommen
IDER:
ÅBNINGST
06.-20.
.
kl
e.
Man.-fr
.
16
.Lør. 07
.
Søn. 10.-16

5D action-oplevelse for
hele familien

nyhEd
juni 2014!

Vi står klar allerede fra kl. 06.00 til byde dig
velkommen til en rask svømmetur eller et
besøg i vores wellness afdeling.

www.oceanarium.dk
Børge Christensens Vej 4 | 9800 Hjørring | www.vandhuset.hjoerring.dk

Willemoesvej 2 · DK 9850 Hirtshals · Tel +45 9894 4444
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Byen rummer
mange fristelser, og tilbyder
blandt andet
luksuriøse butikker med tøj og
design.

Shopping
I Lønstrup er der gode muligheder for at gøre skønne fund på shoppingturen. Byen rummer mange fristelser, og tilbyder blandt andet
luksuriøse butikker med tøj og design.
Desuden byder Lønstrup på en perfekt cocktail af gallerier, caféer, små
butikker og kunsthåndværk.
I højsæsonen afholdes stemningsfyldte dage med markeder samt aftenåbning i butikkerne. Datoerne kan ses i aktivitetskalenderen.

Shopping in Lønstrup

Shopping in Lønstrup

In Lønstrup there are good
chances of picking up a bargain on
a shopping trip. The town has plenty
of things to tempt you and has a
range of luxurious shops featuring
fashion and design.
In addition, Lønstrup has a perfect
cocktail of galleries, cafés, small
shops and arts & crafts. In the high
season the atmosphere in the town
reaches new heights, with markets
being held as well as late-night
shopping in the town’s shops. The
dates of these events can be seen
in the activity calendar.

Bei einem Einkaufsbummel durch Lønstrup lassen sich so manche
schöne Dinge entdecken.
Das reichhaltige Angebot verleitet
u. a. zu Spontankäufen vor Ort in
exklusiven Mode- und Designboutiquen.
Außerdem wartet in Lønstrup eine
perfekte Mischung aus Galerien,
Cafés, kleinen Läden und Kunsthandwerk auf den Besucher. In der
Hochsaison finden stimmungsvolle
Markttage und verkaufsoffene
Abende statt. Die Termine stehen im
Veranstaltungskalender.
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BUTIK MAJA
Butik MAJA har et stort og flot udvalg af brugskunst, Fønix Musik,
unika sten, krystaller og ravsmykker. Dansk smykkekunst.
Birgitte Frigast nisser. Willow Tree figurer.
Puder/duge fra Kjellerup Væveri.
Læsø Strik til damer og herrer.
Blæst regnfrakker og gummistøvler
ÅBNINGSTIDER:
Tir. - fre. KL. 10.00.-17.00
Lør.- søn. KL. 10.00.-16.00
Mandag lukket

Strandvejen 89 • 9800 Hjørring
TLF. +45 98 96 08 33

SKO, STØVLER, TASKER OG ACCESSORIES FRA:
Fly London • Ahler • Birkenstock • Gidigio • Dixie • Le Chameau •
Nude • Shoe The Bear • Unisa • Arcopedico • Mind of Line •
Toms • Arche

Strandvejen 94, Lønstrup · Tlf. 2514 4120 · www .sko-en.dk

Lækkert tøj fra bl.a.
Odd Molly
Rabens Saloner
Bech Søndergaard
Mos Mosh
Hazel
og mange flere...
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OLIVIA & OLIVER

·

STRANDVEJEN 94 F

·

LØNSTRUP

·

HJØRRING

· T L F. 9 8 9 6 0 4 9 0

LØNSTRUP
Strandvejen 84A, Lønstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 98 25 03 90
www.butikstroyer.dk

GrafikNord

SMART BØRNETØJ 0 - 16 ÅR

ER DAG
VI HAR HVBRØD FRA
T
G
FRISKBA AGEREN OG
HØJENE B EN OVN.
FRA EG

VI HAR MERE EN
VARENUMRE I VOD 500
GUL PRIS SORTIMRES
HVOR VI MATCH ENT,
DISCOUNTBUTIKER
KKER NES PRISER.

KINDERBEKLEIDUNG
Strandvejen 84C
Lønstrup
Webshop: børneshoppen-stars.dk
Facebook: www.facebook.com/borneshoppenlonstrup

LØNSTRUP

Tips-Lotto - Håndkøbsudsalg
- Gas - Postbutik - Frisk frugt Stort udvalg i fersk kød Stort udvalg i isenkram og
værktøj - 500 Gule Priser Tilbudsaviser hele året Stort udvalg i gaveartikler kæmpe vinudvalg – 300
forskellige øl - Stor
bagerafdeling med frisk brød
- 850 m2 Stort og nyt
salgslokale - Nøgleudlevering Novasol/Dansommer.

STRANDVEJEN 82, LØNSTRUP, 9800 HJØRRING – TLF. 98 96 00 29
LONSTRUP@SPAR.DK | WWW.SPAR-LONSTRUP.DK
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MASSAGE TIL ALLE

Vi er lige i nærheden, når du
har brug for os!

forside

http://www.massagetilalle.dk/massagetilalle/for...

Fysiologisk klinik v/Lene Møller
Aut.sygeplejerske/lægeexam.fysiurgiskmassør
• fysiurgisk massage
• hot stone massage
• gravid massage
• healing
• registreret alternativ behandler
Strandvejen 127 • Lønstrup • 9800 Hjørring
lene@massagetilalle.dk • Tlf. 25 33 27 59

http://kaywa.me/EiyA5

22 afdelinger
i Vendsyssel,
Hanherred og Thy
1 afdeling i Aalborg
1 afdeling i København

massagetilalle.dk
Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Vores
pengeautomater
er til rådighed
døgnets 24 timer

Lønstrup afdeling
Strandvejen 62
Lønstrup
9800 Hjørring
Tlf. 82 22 92 66

Sund fornuft

www.sparv.dk

HEDEGAARD MADSEN AS
Statsaut. ejendomsmæglerfirma
Medlem DSE

Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring
Tlf: 98 96 01 01 Mob: 20 32 23 45
Email: hm@hedegaard-madsen.dk
www.hedegaard-madsen.dk

ROMULUS
SOMMER SPA
( ugerne 24 - 35 )

Pr. person kr.

375,-

Pris inkl.:
• Entre til termalbade, dampbade
og sauna.
• Lån af badekåbe, sandaler og
håndklæder.
• Frisk frugt, vand og saft.
• 1 sandwich & økologisk saft.
• Ansigtsmaske & bodyscrub som gruppebehandling eller kit
til selvbehandling.

- Vi sælger lysets land -

Du kan besøge Romulus
365 dage om året:
Entre søn - fre: kr. 250,- pr. person
Entre lørdage: kr. 300,- pr. person

SKALLERUP SEASIDE RESORT A/S · Nordre Klitvej 21 • 9800 Hjørring • Telefon 9924 8400 ·

VI KØRER
I HELE
NORDJYLLAND
-også syge- og kørestolstransport

MARTHINS TAXI - TLF. 9899 1441
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Vennebjerg maskinstation
& entreprenør
Entreprenør • Aut. Kloakmester

Er i trætte grusvejen af
dårlige veje så ring til os.
Vi er også leveringsdygtige i grus til vejen.

• EL - VVS F/AUT.
• TØMRER- OG MALER ARBEJDE
• HAVEFRÆSNING • MINILÆSSER

Tlf 20 19 25 70

SK Håndværkerservice
v/Sigurd Knudsen
Lønstrupvej 54 D - 9800 Hjørring
Mail: sigurdaase@mail.dk
Tlf. 98 96 68 81 - 21 34 38 33

Kontakt FAGMANDEN når det gælder:

HVIDEVARESERVICE - VARMEPUMPER
ANTENNE - OG PARABOLSERVICE

”Altid godt arbejde
til en god pris”

Mob. 21 49 17 48
v/Søren Bendtsen Aut. kloakmester
Vennebjegvej 283
9800 Hjørring
sb@vennebjerg.dk
www.vennebjerg.dk

SMEDEARBEJDE
TRAPPER • GLASVÆRN
ALTANER • PORTE
INVENTAR • MØBLER
KONSTRUKTIONSSTÅL
SPECIALOPGAVER I
RUSTFRIT

Rubjerg Knude Udstillingen
På Strandfogedgården er der en udstilling om Rubjerg Knudes natur og kulturhistorie.
Det er et oplevelsescenter for hele familien hvor der bl.a. fortælles om:
· Fyret
· Naturen i området
· Sandflugten og geologien
· De første vendelboer
Tag på rejse i tidsmaskinen og oplev strandfogedens bolig.
Du kan også få en forfriskning i CAFE KNUDEN
Desuden afholdes der, året igennem, en masse spændende arrangementer.
Datoerne kan ses i aktivitetskalenderen eller på hjemmesiden.

SALG AF VARMEPUMPER

Viggo Jensens Eftf.

TANNISBUGTVEJ 4 • 9800 HJØRRING
TLF. 98969333

v/ Jon Pedersen

Leddet 4 . 9800 Hjørring

Salg • Service • Reparation
Skader • Autoglas • Trailere

Fax 98 90 95 05

Tlf. 98 96 83 44

Tømrer- og Snedkerforretning ApS

98 92 24 00
www.viggo-jensen.dk
Jens Bent Olesen 24 85 00 99
Flemming Døi 24 85 00 11

Åbningstid: Sønd.-fred. Kl. 11-17 i perioden 1/7 til 31/7.
Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret)
www.rubjergknude.dk

www.vennebjerg-auto.dk
E-mail: info@vennebjerg-auto.dk
Biltelf. 40 42 83 44 • Fax 98 96 82 44
Lønstrupvej 395 • 9800 Hjørring

Vendsyssel Historiske Museum
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Tjek tidspunkter, evt. ændringer
m.v. under: ”Begivenheder i
Lønstrup” på www.loenstrup.dk

fra de sidste 40 år - Elvis, The
Beatles, Creedence, Smokie,
Elton John, Poul Krebs, Helmig
og mange flere. Café Slugten,
Strandvejen 96, Lønstrup.

Marts
26-03-2014 kl. 18.00
Fællesspisning i Lønstrup Café
Bio, Strandvejen 100. Pris kr. 50.
Børn under 12 år kr. 20. Tilmelding senest 2 dage før på tlf.
20531184.
30-03-2014 kl. 14.00
Kystvandring på Strandfogedgården. Naturvejleder Jacob
Kofoed arrangerer en vandring i
det fredede landskab med den
spændende natur og de mange
kulturspor. Turtelefon. 30388613.
Pris kr. 40 (børn gratis).

April
01-04-2014 kl. 19.00
Foredrag med Bonderøven.
Oplev Frank Erichsen fortælle
om livet på Kastanjegården og
hvorfor han har valgt at beskæftige sig med selvforsyning. Pris
kr. 100,-. Billetter kan købes på
www.visitnordjylland.dk samt
hos SPAR Lønstrup og Dagli´
Brugsen i Hundelev. Sted: Skallerup Hallen, Villerupvej 120,
Sønderlev, 9800 Hjørring.
02-04-2014 kl. 19.00
Forårsbanko i Borgerhuset. Der
er sædvanligvis fine gevinster.
ALLE ER VELKOMNE! Dørene
åbnes kl. 18.00. Nydalvej 80,
Lønstrup, 9800 Hjørring.

12-04-2014 til 21-04-2014
Kunstuge i Lønstrup og resten
af Toppen af Danmark med
masser af gode kunsttilbud.
Hent brochure på turistbureauet
eller se programmet på www.
toppenafdanmark.dk
12-04-2014 kl. 11.00–17.00
Butik Hørhuset åbner i nye
lokaler og holder i den forbindelse åbent hus på Rubjergvej 14,
Lønstrup.
12-04-2014 kl. 11.00–17.00
Loenstrup Smykke Design slår
dørene op til sin første sæson
med ny butik og værksted i
Lønstrup. Mød smykkedesigner
Nynne Kegel, hør hende fortælle
historien om hvordan naturen i
og omkring Lønstrup inspirerer
til nye design. Loenstrup Smykke
Design, Rubjergvej 34, Lønstrup.
12-04-2014 kl. 18.00
Forårsfest i Lønstrup i Borgerhuset. Kom og hjælp med at skyde foråret i gang! Ta’ dine venner
og naboer under armen. Der serveres et dejligt måltid mad. Efter
maden spiller John Becker Band
op til dans. Pris kr. 150,- inkl. mad
og musik. Drikkevarer sælges til
favorable priser. Bindende tilmelding til Søs på tlf. 22810144 eller
John på 60142699. Nydalvej 80,
Lønstrup.
14-04-2014 kl. 10.30–11.30
Rundvisning i Ravgårdens ravmuseum. Midt imellem Lønstrup
og Hjørring ligger den lille landsby Sønderlev. Her har Margit og
Erik Ravgård Christiansen i 40
år drevet ravsliberi og museum
i den gamle hyggelige lade på

Ravgården. Her inviterer parret
på guidet rundvisning. Erik, som
er 3. generation af ravslibere, fortæller om 40 år som ravsliber og
viser hvordan et smykke bliver
til. Margit demonstrerer, hvordan
man strikker de eftertragtede
vikingekæder i finsølv og viser,
hvordan de også kan bruges til
moderne armbånd med ravperler. Det er gratis og tilmelding
er ikke nødvendigt. Ravgården,
Skallerupvej 525, Sønderlev.
15-04-2014 kl. 10.30
Rundvisning hos Ravgården.
(Se 14.4)
16-04-2014 kl. 10.30
Rundvisning hos Ravgården.
(Se 14.4)
18-04-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. Åbent
hus i Vennebjerg Mølle. Der males mel, hvis vinden er til det, og
fortælles om møllen og egnens
spændende historie. Tag familien med og kom til en anderledes
oplevelse – Se hvordan den
gamle hollandske mølle fra 1861
arbejder, og hør møllersvende
og piger fortælle, mens de har
travlt med at fylde melet i poser.
Sted: Vennebjerg Mølle, Skallerupvej 812, Vennebjerg, 9800
Hjørring.
18-04-2014 kl. 21.00
Livemusik. ”No Good” akustisk
koncert. 4 personers band fra
Nordjylland der leverer uforfalsket spilleglæde. Deres koncept
er: folk skal ha det sjovt på
dansegulvet!!! Deres repertoire
spænder bredt, og er et mix af
danske og udenlandske hits

19-04-2014 kl. 10.00
Glashuset i Lønstrup er et eksperimenterende værksted, hvor
der udover brugsting også arbejdes med skulpturelt unika og
støbt glas. Hele ugen er det muligt at se, hvordan der i Glashuset
bearbejdes glas på tættest hold.
Gennem sommeren kan du selv
prøve kræfter med det fascinerende materiale og skabe dit helt
eget glas. Prisen er 200 kr. og
tilmelding skal ske på tlf. 98 96
06 55. Glashuset, Strandvejen
68, Lønstrup, 9800 Hjørring.
20-04-2014 kl. 21.00
Café Slugten præsenterer livemusik med HARNESS. Caféens
skotsk/irske husorkester, som
ikke blot spiller og synger
fantastisk, men samtidig kan
underholde, så man helt glemmer, hvorfor man var kommet.
Café Slugten, Strandvejen 96,
Lønstrup.

Maj
06-05-2014 kl. 19.00
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 Naturfredningsforening i Hjørring.
Turtelefon: 30388613. Turledere:
Birthe Kristensen, DN og Jakob
Kofoed, VHM. Mødested: P-plads
ved Fyrvejen.
07-05-2014 kl. 19.00
Slettingen og løgfrøerne. På
denne tur kan du høre, hvordan det gik med kommunens
projekt med at fange løgfrøer
og opdrætte haletudser. Vi går
ned til søerne i indlandsklitterne,
hvor det bliver muligt at se den
sjældne løgfrø og høre om dens
mærkværdige levevis. Bagefter
kan du høre om Slettingens
historie og planerne for ejendommen i fremtiden. Turledere: Naturvejleder Laus Gro-Nielsen. Mødested: Slettingenvej 51,
9800 Hjørring). Kør ind ad Nørlev
Strandvej og drej til højre ad
Slettingenvej (ignorer skiltet med
privat vej).
10-05-2014 kl. 10.00
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 rovfugletrækket og så venter der en stor
oplevelse. Disse fugletræk er
dokumenteret i de observationer
der blev gjort da der var fuglestation på fyret, fra 1976 til 1980. Her
blev der iagttaget 274 fuglearter.
Pris. 40,- (børn gratis) (inkl. entre
til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613. Arrangør:
Naturvejleder Jakob Kofoed,
Vendsyssel Historiske Museum.

Mødested: Strandfogedgården,
Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd
for fyret).
15-05-2014 kl. 18.00
SPAR Lønstrup afholder Vinmesse på Hotel Kirkedal. Kom
og smag en masse god vin og
få noget lækkert mad. Billetter
købes hos SPAR LØNSTRUP. Se
mere på www.spar-lonstrup.dk
20-05-2014 kl. 17.00-21.00
Rakukursus for alle: Børn, unge,
voksne, mænd og kvinder med
Dorte Visby på Mårupgård d.
20.5. og 27.5. Kom og lær at
rakubrænde. Vær med til 2 aftener, kl. 17-21, hvor vi den første
aften leger og bygger med ler.
2. aften rakubrænder vi de ting
vi har lavet. Voksne kr. 300/
Børn i følge med voksne kr. 150.
Materialer ca. kr. 100 pr. person.
Tilmelding til Dorte tlf. 98960661
eller Tove 21719220 senest 15.
maj. Sted.:Mårup Kirkevej 62,
9800 Hjørring.
27-05-2014 kl. 17.00-21.00
Rakukursus med Dorte Visby på
Mårupgård (Se d. 20.5.)
30-05-2014 kl. 21.30
Livemusik på Café Slugten.
Jensen & Thomsen - Musik på
højt, festligt plan. Spænder bredt
fra Gasolin til Beatles, Poul Krebs
m.m. Lægger op til god stemning
og danseskoene må kridtes.
Café Slugten, Strandvejen 96,
Lønstrup.
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31-05-2014 kl. 9.00-12.00
Rundtur om Vandplasken. Et
naturområde i international klasse. På denne tur rundt om Vandplasken ser vi på nogle af de
interessante planter i området.
Fra toppen af Lien kigger vi efter
fugle i Vandplasken. Her kan vi
også overskue landskabet og
høre historien om, hvordan stedet blev fredet. Vi ser også på,
hvordan lodsejeren Hans Olesen
plejer naturen i samarbejde med
Hjørring Kommune. Turen kræver gode ben og gummistøvler.
Arrangør: Naturvejleder Laus
Gro-Nielsen, Hjørring Kommune.
Mødested: P-pladsen for enden
af Kærsgård Strandvej.

Juni
07-06-2014 kl. 21.30
Livemusik på Café Slugten.
OLE NØRSKOV DUO - To musikalske rutinerede herrer med
hver sin guitar. Deres drivkraft er
dialogen med publikum og god
stemning. Repertoiret. The Beatles, Kim Larsen, Shubidua, John
Denver, Leonard Cohen mm.
Sted. Café Slugten, Strandvejen
96, Lønstrup, 9800 Hjørring.
08-06-2014 kl. 21.00
Café Slugten præsenterer livemusik med HARNESS. (Se 21.5.)
15-06-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
17-06-2014 kl. 17.00-18:30
Kystsikring ved Lønstrup. Havet
æder af kysten ved Lønstrup. I

en periode på ca. 200 år rykkede kysten hvert år i gennemsnit
1,3m 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. Mødested: Hold øje med
hjemmeside og lokalaviser, det
afhænger af hvor der sandfodres. Turledere: specialkonsulent
Thomas Lomholt, Hjørring Kommune og naturvejleder Jakob
Kofoed, Vendsyssel Historiske
Museum.
18-06-2014 13.00-16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
19-06-2014 kl. 20.30-23:00
Sommersolhvervs vandring.
Få dage før solhverv 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. (Medbring gerne
aftenkaffen mm.) Pris. 40,- (børn
gratis) (inkl. entre til Rubjerg
Knude udstillingen.) Turtelefon:
30388613. Arrangør: Naturvejle-

der Jakob Kofoed, Vendsyssel
Historiske Museum. Mødested:
Strandfogedgården, Langelinie
2, Rubjerg (2 km syd for fyret).
20-06-2014 kl. 22.22
Coast 2 Coast. På én af årets
korteste nætter går turen igen
tværs over Vendsyssel, og 50
km hyggetur venter forude.
Oplev solen gå ned i Vesterhavet og løb over og se den stå op
i Kattegat igen næste morgen.
Start for enden af Midsommervej,
9800 Hjørring (i Skallerup Klit)
ved solnedgang fredag den 20.
juni klokken 22.22. Mål på Palmestranden i Frederikshavn ved
solopgang klokken 04.16. Du kan
enten vælge at løbe hele vejen
selv eller dele en cykel med en
makker.
23-06-2014
Sct. Hans i Lønstrup. (Johannisfeuer am Strand). På stranden
med båltale, snobrød, øl, vand
og pølser.
25-06-2014 kl. 10.30
Rundvisning ved Mårup Kirke.
Hør den spændende fortælling
om Mårup Kirke med særlig henblik på dens nedtagning. Mødested: P-pladsen ved Mårup Kirke,
Mårup Kirkevej 70, Lønstrup.
25-06-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
26-06-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.
Pris.75,-

26-06-2014 kl. 10.30–12.00
Byvandring i Lønstrup. En vandring gennem Lønstrup, hvor
Allan Normann Sørensen levende fortæller om bådepladsen, fiskeriet, strandinger, sandflugten,
naturkatastrofen, bækslugten og
rigmandsvillaerne på bakketoppen og om byens udvikling mod
turisme. Deltagelse er gratis.
Mødested: Redningshuset ved
bådepladsen i Lønstrup.
26-06-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)
30-06-2014 kl. 19.00-20.00
Børnefodbold i Lønstrup på
Sportspladsen. Kig forbi Sportspladsen i Lønstrup, hvor vi mødes for at spille fodbold. Børn i
alle aldre, øvede fodboldspillere
såvel som uøvede - og fra alle
nationaliteter, er velkomne.
Tilmelding kan ske på Turistbureauet. Sted: Sportspladsen ved
Nydalvej , Lønstrup.

Juli
01-07-2014 kl. 11.00
Sæsonåbning af Strandfogedgården. Åben Søndag-fredag kl.
11.00-17.00 i perioden 1/7 til 31/7.
01-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup. Pris.
75,01-07-2014 kl. 16.00–20.00
Lønstrup udendørs antik og
retromarked med professionel-

le og fritidshandlere, som kun
sælger antikke, brugte og retro
effekter. På markedet findes der
bl.a.. porcelæn, keramik, nips,
møbler, lamper, glas, samleeffekter og meget mere. Sted: Art
F, Lønstrupvej 54 C, Lønstrup,
9800 Hjørring.
02-07-2014 kl. 10.30–11.30
Rundvisning ved Mårup Kirke
(Se 2.7.)
02-07-2014 kl. 10.30-12:00
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. Naturvejleder: Jakob Kofoed, Vendsyssel
Historiske Museum. Pris. 40,(børn gratis) (inkl. entre til Rubjerg
Knude udstillingen.)Turtelefon:
30388613. Mødested: P- pladsen
ved Fyrvejen.
02-07-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
02-07-2014 kl. 13.00-15.00
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 Vortebide-

ren, Danmarks største græshoppe. Naturvejleder: Jakob Kofoed,
Vendsyssel Historiske Museum.
Pris. 40,- (børn gratis) (inkl. entre
til udstilling på Strandfogedgården). Turtelefon: 30388613.
Mødested: Strandfogedgården,
Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd
for fyret).
02-07-2014 kl. 20.00–21.00
Sangaften ved bådepladsen.
Kom og syng med Lønstrup Koret. Der er gamle danske sange
samt Inger Lauritzens velkendte
viser på programmet. Kom og få
en uforglemmelig oplevelse ved
Lønstrups bådeplads!
Sanghæfter kan købes på stedet.
03-07-2014 kl. 10.30
Byvandring i Lønstrup (Se 26.6)
03-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup. Pris.
75,03-07-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)
04-07-2014
Sommerfest i Lønstrup afholdes
ved sportspladsen på Nydalvej
med bl.a. bydysten, motorcykelklubben, hoppeborg for børnene, islandske heste, forskellige musiske indslag, Lønstrup
revyen m.m.
05-07-2014
Sommerfest i Lønstrup (Se 4.7.)
06-07-2014
Sommerfest i Lønstrup (Se 4.7.)
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07-07-2014 kl. 19.00-20.00
Børnefodbold i Lønstrup på
Sportspladsen. (Se 30.6.)

rykker! Strandvejen 96, Lønstrup.

08-07-2014 kl. 16.00–20.00
Lønstrup antik & retromarked
(se 1.7.)
08-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.Pris.75,08-07-2014 til kl. 20.00
Tirsdags sommeraften med
lange åbningstider. Lønstrup
sætter rammerne for en række
hyggelige sommeraftener med
bl.a. marked og musik i gaderne.
Butikkerne holder endvidere
åbent til kl. 20 på disse dage.
08-07-2014 kl. 19.00
Vandring i og omkring Vennebjerg Kirke. To gamle og garvede, tidligere menigheds-”rødder”
inviterer til en vandretur – med
rundvisning og fortællinger, sagn
og historier – i og omkring sognekirkerne i Skallerup og Vennebjerg sogne. I tilfælde af regn og
rusk kan et lidt forkortet fortælleprogram og rundvisning holdes
inden døre i kirken. Rundviser:
tidl. Skoleinspektør Børge Christensen, tlf. 98 96 82 38. Mødested: P-pladsen ved Vennebjerg
Kirke, Klangshøjvej 23.
08-07-2014 kl. 10.30
Rundvisning hos Ravgården.
(Se 14.4)
09-07-2014 Kl. 10.30–11.30
Rundvisning ved Mårup Kirke
(Se 2.7.)

09-07-2014 kl. 10.30
Rubjerg Knude Fyr. (Se 2.7.)
09-07-2014 kl. 13.00-15.00
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.
Naturvejleder: Jakob Kofoed,
Vendsyssel Historiske Museum.
Pris. 40,- (børn gratis) (inkl. entre
til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon: 30388613. Mødested:
Strandfogedgården, Langelinie
2, Rubjerg (2 km syd for fyret).
09-07-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
09-07-2014 kl. 20.00
Sangaften i Lønstrup Kirke.
Lønstrup Koret underholder i
Lønstrup Kirke. Der bliver sunget
gamle, danske sange, og velkendte melodier som f.eks.
”Glitrende Hav”. Arrangementet
har tidligere været afholdt i
Mårup Kirke, men da denne
nu er delvist nedtaget, danner
Lønstrup Kirke nu rammerne om
koncerten.
10-07-2014 kl. 10.30
Byvandring i Lønstrup (Se 26.6)
10-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup. Pris
kr. 75,-

10-07-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)
10-07-2014 kl. 14.00-ca.18.00
Stokfisk, røget fisk og snobrød
(familie arrangement). 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, der skal laves dej og bages
snobrød, røges fisk og tilberedes stokfisk. Hvad er stokfisk?
Hvorfor skal stokfisken hænge
i timer over spy højde? Vi skal
også have noget at vide om
fiskeri og fiskemetoder gennem
tiderne. Lige fra den tid hvor man
begyndte at fiske med kroge, ruser og net. Vi har et lille fisketravl
med, som børnene kan fornøje
sig med i strandkanten samt
nogle skraberedskaber, som kan
bruges på lavt vand, hvor der
måske er små rejer. Medbring
kaffe, te, sodavand og grillmad
efter behov. Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen, skovarbejder Mikael Olesen begge Naturstyrelsen samt naturvejleder
Per Westermark skoletjenesten
i Hjørring og naturvejleder med
Lars Sletten Thomsen og Michael
Jensen. Laus Gro Nielsen fra
Hjørring teknik og miljøafdeling.
Arrangører: Naturstyrelsen Vendsyssel, samt Teknik og Miljø og
skoletjenesten i Hjørring. Mødested: På stranden i Lønstrup,
nedenfor Redningshuset.
12-07-2014 kl. 22.00
Livemusik på Café Slugten.
Jensen & Thomsen – Musik der

13-07-2014 kl. 11.00–13.30
Fiskene i havet omkring Lønstrup. Nordsøen Oceanarium
præsenterer. Kom og rør ved
fisk. Deltag i gættekonkurrence
og andre sjove aktiviteter ved
Det Gamle Redningshus. Hils på
den søde maskot ”Klumpe” og
få en masse at vide om havet
omkring Lønstrup og om fiskene
som bor heri. Sted: Det Gamle
Redningshus, Lønstrup, 9800
Hjørring.
13-07-2014 kl. 13.00–14.30
Guidet tur ved Strandfogedgården. Vendsyssel Historiske
Museum fejrer i år 125 års jubilæum. Museet består af hele
seks udstillingssteder. Derfor
markeres jubilæet også ved et
arrangement på Rubjerg Knude
udstillingen der befinder sig på
Strandfogedgården. Udstillingen
præsenteres med gode historier.
Du kan også høre om hvordan
den blev en erstatning for sandflugtsudstillingen på Rubjerg
Knude Fyr, som helt sandede til
i 2002. Efter rundvisningen er
der en guidet travetur til Rubjerg
Gl. kirkegård. Pris. 40 kr. (børn
gratis). Sted: Strandfogedgården,
Langelinie 2, Rubjerg, 9480
Løkken (2 km syd for fyret)
13-07-2014 kl. 22.00
Café Slugten præsenterer livemusik med HARNESS. (Se 21.5.)
14-07-2014 kl. 19.00-20.00
Børnefodbold i Lønstrup på
Sportspladsen. (Se 30.6.)

15-07-2014 kl. 16.00–20.00
Lønstrup antik & retromarked
(Se 1.7.)
15-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.
Pris.75,15-07-2014 til kl. 20.00
Tirsdags sommeraftener med
lange åbningstider (Se 8.7.)
15-07-2014 kl. 19.00
Vandring i og omkring Skallerup Kirke. To gamle og garvede,
tidligere menigheds-”rødder”
inviterer til en vandretur – med
rundvisning og fortællinger,
sagn og historier – i og omkring
sognekirkerne i Skallerup og
Vennebjerg sogne. I tilfælde af
regn og rusk kan et lidt forkortet
fortælleprogram og rundvisning
holdes inden døre i kirken.
Rundviser: Tidl. gårdejer Erik
Lyng Sørensen, tlf.. 96 23 93 57.
Arrangementet varer ca. 1½ time.
Sted: P-pladsen ved Skallerup
kirke, Grønne Klitvej 306
16-07-2014 kl. 10.30–11.30
Rundvisning ved Mårup Kirke
(Se 2.7.)
16-07-2014 kl. 20.00–21.00
Sangaften ved bådepladsen.
Kom og syng med Lønstrup Koret. Der er gamle danske sange
samt Inger Lauritzens velkendte
viser på programmet. Kom og få
en uforglemmelig oplevelse ved
Lønstrups bådeplads!
Sanghæfter kan købes på stedet.

16-07-2014 kl. 10.30
Rubjerg Knude Fyr. (Se 2.7.)
16-07-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
16-07-2014 kl. 13.00
Insektsafari – familietur. (Se 2.7.)
17-07-2014 kl. 10.30
Byvandring i Lønstrup (Se 26.6)
17-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.
Pris.75,17-07-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)
17-07-2014
Koncert med Allan Olsen på
Hotel Kirkedal i Lønstrup.
18-07-2014
Koncert med Allan Olsen på
Hotel Kirkedal i Lønstrup.
20-07-2014 kl. 11.00 – 13.30
Nordsøen Oceanarium præsenterer. Kom og rør ved fisk. (Se
13.7.)
20-07-2014 kl. 22.00
Café Slugten præsenterer livemusik med HARNESS. (Se 21.5.)
21-07-2014 kl. 19.00-20.00
Børnefodbold i Lønstrup på
Sportspladsen. (Se 30.6.)
22-07-2014 kl. 16.00–20.00
Lønstrup antik & retromarked
(Se 1.7.)
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22-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.
Pris.75,-

05-08-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.
Pris.75,-

22-07-2014 til kl. 20.00
Tirsdags sommeraftener med
lange åbningstid (Se 8.7.)
22-07-2014 kl. 19.00
Vandring i og omkring Vennebjerg Kirke (Se 8/7).
22-07-2014 kl. 10.30
Rundvisning hos Ravgården.
(Se 14.4)
23-07-2014 Kl. 10.30–11.30
Rundvisning ved Mårup Kirke
(Se 2.7.)
23-07-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
23-07-2014 kl. 10.30
Rubjerg Knude Fyr. (Se 2.7.)
23-07-2014 kl. 13.00
Tingfindertur til klinten og
stranden – familietur (Se 9.7)
23-07-2014 kl. 20.00
Sangaften i Lønstrup Kirke (Se
9.7.)
24-07-2014 kl. 10.30
Byvandring i Lønstrup. (Se
26.6)
24-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup. Pris.
75,-

24-07-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset, Lønstrup. (Se 19.4.)

30-07-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)

27-07-2014 kl. 22.00
Café Slugten præsenterer livemusik med HARNESS. (Se 21.5.)

30-07-2014 kl. 22.00
Livemusik på Café Slugten med
THE RYANS - Irsk internationalt
band fra Dublin. Totalt klasse og
proff. De er på turne i Europa,
og Café Slugten har været så
heldige at kunne blive logget
på deres turné. Bandet består af
far og søn og har i to år vundet
”Irish Music Award”. SKAL HØRES & OPLEVES!!! Strandvejen
96, Lønstrup.

28-07-2014 kl. 19.00-20.00
Børnefodbold i Lønstrup på
Sportspladsen. (Se 30.6.)
29-07-2014 kl. 16.00–20.00
Lønstrup antik & retromarked
(Se 1.7.)
29-07-2014 til kl. 20.00
Tirsdags sommeraftener med
lange åbningstid (Se 8.7.)
29-07-2014 kl. 19.00
Kirkevandring ved Skallerup
Kirke (Se 15.7.)
29-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.
Pris.75,30-07-2014 kl. 10.30–11.30
Rundvisning ved Mårup Kirke
(Se 2.7.)
30-07-2014 kl. 20.00–21.00
Sangaften ved bådepladsen.
Kom og syng med Lønstrup Koret. Der er gamle danske sange
samt Inger Lauritzens velkendte
viser på programmet. Kom og få
en uforglemmelig oplevelse ved
Lønstrups bådeplads!
Sanghæfter kan købes på stedet.

31-07-2014 kl. 10.30
Byvandring i Lønstrup (Se 26.6)
31-07-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup.
Pris.75,31-07-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset, Lønstrup. (Se 19.4.)

August

05-08-2014 kl. 19.00
Vandring i og omkring Vennebjerg Kirke (Se 8/7).
05-08-2014 kl. 10.30
Rundvisning hos Ravgården.
(Se 14.4)
06-08-2014 kl. 10.30–11.30
Rundvisning ved Mårup Kirke
(Se 2.7.)
06-08-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
07-08-2014 kl. 10.30
Byvandring i Lønstrup (Se 26.6)
07-08-2014 kl. 8.30
Pilates hos Galleri Lønstrup,
Strandvejen 64, Lønstrup. Pris
kr. 75,07-08-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)

01-08-2014 kl. 22.00
Livemusik på Café Slugten.
Jensen & Thomsen – Musik
der rykker! Strandvejen 96,
Lønstrup.

09-08-2014 kl. 21.30
Livemusik på Café Slugten.
Jensen & Thomsen – Musik der
rykker! Strandvejen 96, Lønstrup.

02-08-2014
Jubilæumsfest hos KFUM-spejderne.

12-08-2014 kl. 19.00
Kirkevandring ved Skallerup
Kirke (Se 15.7.)

05-08-2014 kl. 16.00–20.00
Lønstrup antik & retromarked
(Se 1.7.)

13-08-2014 kl. 10.30
Rubjerg Knude Fyr. (Se 2.7.)

13-08-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
14-08-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)
14-08-2014 kl. 18.30
Naturpleje ved Vennebjerg
Kirke. Hvorfor laver man naturpleje og hvordan? Omkring
Vennebjerg Kirke græsser både
får og kreaturer. Dyrene laver
naturpleje til gavn for vilde dyr
og planter. Men for at få naturpleje til at fungere, kræver det
ikke bare græssende dyr, men
også overvejelser om botanik,
økonomi, tilsyn, publikum mm. På
turen får vi et indblik i samarbejdet mellem lodsejer, landmand
og kommune og hører om de
udfordringer det kan give at
udføre naturpleje. Vi ser på den
fine natur der omgiver kirken og
nyder udsigten fra Klangshøj.
Sidst på turen kan vi se hvordan
man arbejder med hyrdehund,
når fårene skal samles. Turledere: Landmand Svenning Christensen, fåreavlere Morten og Vivi
Vendelbo, Skallerup-Vennebjerg
Menighedsråd og naturmedarbejder Jens Baggesen, Hjørring
Kommune. Mødested: P-pladsen
ved Vennebjerg Kirke, Klangshøjvej 23, 9800 Hjørring.
17-08-2014 kl. 10.00
Rubjerg Knude Løbet byder på
en helt unik oplevelse i naturen
- både for de løbere som vælger
de lange maraton-distancer og
de, som vælger 5 eller 10 km.
Der er også motionscykelløb

og børneløb. Se mere på www.
rubjergknudeloebet.dk
19-08-2014 kl. 10.30
Rundvisning hos Ravgården.
(Se 14.4)
20-08-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
21-08-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)
24-08-2014 kl. 10.00-13.00
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. Naturvejleder. Jakob
Kofoed, Vendsyssel Historiske
Museum. Pris. 40,- (børn gratis)
(inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.) Turtelefon. 30388613.
Mødested. Strandfogedgården,
Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd
for fyret).
28-08-2014 kl. 17.00-19.00
Lav dit eget glas hos Glashuset,
Lønstrup. (Se 19.4.)

September
02-09-2014 kl. 17.00–21.00
Rakukursus for alle: Børn, unge,
voksne, mænd og kvinder med
Dorte Visby på Mårupgård d.
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2.9. og 9.9. Kom og lær at rakubrænde. Vær med til 2 aftener, kl. 17-21, hvor vi den første
aften leger og bygger med ler.
2. aften rakubrænder vi de ting
vi har lavet. Voksne kr. 300/
Børn i følge med voksne kr. 150.
Materialer ca. kr. 100 pr. person.
Tilmelding til Dorte tlf. 98960661
eller Tove 21719220 senest 25.
august. Sted: Mårup Kirkevej 62,
9800 Hjørring.

December

09-09-2014 kl. 17.00–21.00
RAKU kursus hos Dorte Visby
på Mårupgård (se d. 2.9.)
10-09-2014 kl. 18.30-20.30
Sort Sol over Kærsgård Strand.
Hvis vi er heldige, kan vi opleve
store flokke af stære samles
over tagrørene og danne sort
sol om end i mindre målestok
end i marsken. Herudover er der
gode chancer for at se andre af
rørskovens fugle. Turen går til
Åslyngen, hvor rørskoven vokser
omkring den afsnørede del af
Liver Å. Undervejs fortælles der
om stærenes liv og levned, inden
solen går ned kl. 19.54. Turledere: Knud Mikkelsen og Laus
Gro-Nielsen, Hjørring Kommune.
Mødested: P-pladsen for enden
af Kærsgård Strandvej.
13-09-2014
Jazz og ålegilde på Hotel Kirkedal i Lønstrup, Mårup Kirkevej
30, 9800 Hjørring.
21-09-2014 kl. 10.00-12.00
Geologiens dag på Rubjerg
Knude: På denne dag fortælles
om geologien ved Rubjerg Knude
samt om det store drama med

fyret. Få svarene på spørgsmålene. Hvor kommer sandet fra?
Hvor er sandet på vej hen? Bliver
der mere sand? Falder fyret snart i
havet? Der fortælles om geologien
og udviklingen i området. (gratis).
21-09-2014 Kl. 13.00-15.00.
Geologiens dag på Rubjerg
Knude: Tur i området gennem
den spændende natur og ad
Grønne Rende ned på stranden
hvor geologien præsenteres.
(Ikke for gangbesværede). Pris.
40,- (børn gratis). Turtelefon:
30388613. Arrangør: Geolog
Kjeld Rømer, Århus Universitet
og Naturvejleder Jakob Kofoed,
Vendsyssel Historiske Museum.
Mødested: Gammel P-plads ved
Rubjerg Knude Fyr, (følg skilte).

Oktober
12-10-2014 kl. 14.00-16.00
Kystvandring i oktober. (Vandrefestival). Naturvejlederen
arrangerer i oktober en vandring
i det fredede landskab med
spændende natur og mange
kulturspor. Her kan du opleve
årstidernes utrolige skiften. Pris:
kr. 40,- (børn gratis) (inkl. entre
til Rubjerg Knude udstillingen.)
Turtelefon. 30388613.Arrangør:
Naturvejleder Jakob Kofoed,
Vendsyssel Historiske Museum.
Mødested: Strandfogedgården,
Langelinie 2, Rubjerg, 9480
Løkken (2 km syd for fyret).
12-10-2014 kl. 17.00-19.00
Sort Sol over Kærsgård Strand.
Hvis vi er heldige, kan vi opleve
store flokke af stære samles

over tagrørene og danne sort
sol om end i mindre målestok
end i marsken. Herudover er der
gode chancer for at se andre af
rørskovens fugle. Turen går til
Åslyngen, hvor rørskoven vokser omkring den afsnørede del
af Liver Å. Undervejs fortælles
der om stærenes liv og levned,
inden solen går ned kl. 18.25.
Turledere: Knud Mikkelsen og
Laus Gro-Nielsen, Hjørring Kommune. Mødeste: P-pladsen for
enden af Kærsgård Strandvej,
9800 Hjørring.
14-10-2014 kl. 10.30
Rundvisning hos Ravgården.
(Se 14.4)
15-10-2014 kl. 10.30–11.30
Rundvisning ved Mårup Kirke
(Se 2.7.)
15-10-2014 kl. 13.00–16.00
Vennebjerg Mølle maler. (Se
18.4)
15-10-2014 kl. 15.00
Hør om hør i Hørhuset. Else Marie fra Butik Hørhuset, Lønstrup,
fortæller om hør - et fantastisk
naturmateriale, der har været
kendt siden stenalderen, og
som i disse år gennemlever en
renæssance pga. dets skønhed
og holdbarhed. Under en rundvisning kan man se de mange
forskellige former for hør og
kunsthåndværk i hør. Tilmelding
ikke nødvendig. Sted: Butik Hørhuset, Rubjergvej 14, Lønstrup,
9800 Hjørring
16-10-2014 kl. 10.30
Byvandring i Lønstrup (Se 26.6)

14-12-2014 kl. 14.30
Vintersolhvervs vandring. Vi
vandrer fra Strandfogedgården
ud til klinten. Vi håber at solen
vil komme frem inden dens nedgang over havet. Hvis det lykkes
kan vi opleve de flotte farver og
det fantastiske lys på himlen.
Ved den yderste klint smages
der på en bjesk som har ligget
nedgravet her siden sommersolhverv. Turen afsluttes på Strandfogedgården med gløgg og
æbleskiver. Pris. 40,- (børn gratis)

(inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen.)Turtelefon: 30388613.
Naturvejleder: Jakob Kofoed,
Vendsyssel Historiske Museum.
Mødested: Strandfogedgården,
Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd
for fyret).
27-12-2014 kl. 15.00-17.00
Fyraftenstur. På denne dag
er det 114 år siden at fyret blev
tændt for første gang. Vær med
til at fejre fyret og hør dets dramatiske historie. Turen afsluttes
i klitgryden nord for fyret, hvor vi
serverer varm suppe. Medbring

varmt tøj, varme drikke og gerne
en lanterne eller flagermuslygte.
Turtelefon: 30388613. Naturvejleder: Jakob Kofoed fra Vendsyssel Historiske Museum. Mødested: P-pladsen ved Rubjerg
Knude Fyr, Fyrvejen.
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Wissenswertes
Nice to know
ALARM
Ambulance, brand, politi, Krankenwagen, Norarzt, Feuerwehrt,
Polizei: Tlf. 112
APOTEK/ PHARMACY
SuperSpar
Strandvejen 82, Lønstrup
Løveapoteket
Østergade 7, Hjørring
Tlf. 9892 0411
Svaneapoteket
Strømgade 5, Hjørring
Tlf. 9892 0777
AUTOHJÆLP/ AUTOHILFE
Falck: Tlf. 7033 3311
Dansk Autohjælp: 7010 8090
BANK
Sparekassen Vendsyssel
Strandvejen 62, Lønstrup
Pengeautomat/ Geldautomat
BIBLIOTEK
Hjørring Bibliotek
Østergade 30, Hjørring
Tlf. 7233 4800
HJERTESTARTER
Forefindes hos SuperSpar
Købmanden på Strandvejen 82
og ved spilhuset ved bådpladsen
DYREKLINIK/
TIERKLINIK/ VET. CLINIC
Hjørring Dyrehospital
Sct. Cathrine Vej 31,
Hjørring, tlf. 9892 1188.

Lønstrup Turistbureau

LÆGEVAGT /
ARZT / DOCTOR
Sygehus Vendsyssel
Bispensgade 37, Hjørring
Tlf. 7015 0300
Hverdage kl. 16.00-08.00
Weekend og helligdage:
døgnvagt, Skadestue
Sygehus Vendsyssel
Bispensgade 37, Hjørring
Tlf. 9964 6464
POLITI
Hjørring Politistation
Horsevang 9, Hjørring
Tlf. 9623 1448
POST
Hjørring Postkontor
Sct Olai Plads 5, Hjørring
Tlf. 8020 7030
SuperSpar:
Strandvejen 82, Lønstrup

TAXA
Tlf.: 98991441
FÆRGER / FÄHREN/ FERRIES
Stena Line: 9620 0200
Color Line: 9956 1977
Fjordline: 9796 3000
TOG / ZUG / TRAIN
Tlf. 7013 1415
BUS
www.nordjyllandstrafikselskab.dk
PARKERING
Vær opmærksom på at P-pladser
kan være med tidsbegrænsning.
HUSK at stille P-skive.
Bitte beachten sie dass das
parken oftmals nur f¨ür begrenzte zeit erlaubt ist. Park-scheibe
nicht vergessen.

TANKSTATION / TANKSTELLE /
PETROL STATION
Dagli’ Brugsen Hundelev,
Løkkensvej 669, Hundelev,
9480 Løkken.

Strandvejen 90
Lønstrup, 9800 Hjørring
Tlf. 96 25 22 20
turistbureau@loenstrup.dk
www.loenstrup.dk
www.facebook.com/LoenstrupDK

Lønstrup Turistbureau anvender
en del af sit overskud ved
feriehusudlejning til byforskønnelse og lokale arrangementer.
Kompasrosen på byens torv er
bla. skænket af Lønstrup Turistforening.

Turistbureauet holder åbent året rundt. Her får
du information om overnatning, seværdigheder
og aktiviteter i området. Vi har brochurer fra hele
Danmark.

Beginnen Sie Ihren Aufenthalt in Lønstrup mit
einem Besuch im Touristenbüro!
Wir geben Ihnen Information über Attraktionen,
Veranstaltungen und Unterkünfte.
					
Start your visit in Lønstrup at the Tourist Office! We
provide information about accommodation, sights
and events. We have prospects from all of Denmark.

30.6 – 15.8.2014
Mandag – lørdag: kl. 9-16:00
Søndag: kl. 10-12:00
16.8 – 29.6
Mandag – fredag: kl. 9-15:00
Lørdag: kl. 9-12:00

Lønstrup App
Her finder du alle vigtige oplysninger til din ferie
-både før og under opholdet.
Gå på opdagelse og find inspiration til din ferie med
overnatningssteder, restauranter, attraktioner, og
aktiviteter. Bliv inspireret til gode oplevelser under
dit ophold i Lønstrup.

TANDLÆGE /
ZAHNARZT / DENTIST
Ole Toft Hansen
Vendelbopladsen 5,
Hjørring, tlf. 98920308.
Ole Toft Hansen
Sophus Thomsensgade 7,
Hirtshals, tlf. 98942050.

GRATIS POSTKORT PÅ
TURISTBUREAUET

INTERNET (WIFI)
Lønstrup Turistbureau

Med flotte lønstrup-motiver og
påtrykt QR-kode.

This is the official tourist guide to everything you
need to know before and during your visit to Lønstrup. We welcome you, and hope you will enjoy
your holiday in Lønstrup.
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Overnatning

Cafe Havblik
Strandvejen 139

31
32

Aktiviteter og
oplevelser

32
34 Olivia & Oliver
Strandvejen 94F

		
101 Feriehuse:
Lønstrup Turistbureau
Strandvejen 90

17
16

02
2
Nordvestkystens
Feriehusudlejning
Strandvejen 86

		
18 Skallerup Klit Ridecenter 33
35
Klithusevej 116

3
Feriepartner Lønstrup
03
Strandvejen 66

19

04
4
Hotel Marinella
Strandvejen 94

20

5
Hotel Kirkedal
05
Mårup Kirkevej 30
06
7
Lønstrup Camping
Møllebakken
Møllebakkevej 30
07
8

Egelunds Camping
Rubjergvej 21

9

Skallerup Seaside Resort
Nordre Klitvej 21

Rosengart:
privat overnatning
Lønstrupvej 125
			

Vennebjerg Golf og
Fiskepark
Grønne Klitvej 56A
Vennebjerg

Wolf Camper
Strandvejen 84

Viggo Jensens eftf.
Leddet 4, Hjørring
		
50
51 SPAR Lønstrup
Strandvejen 82

Butik Maja
Strandvejen 89

52
51

Hedegaard-Madsen
Strandvejen 55

52
53

Sparekassen
Vendsyssel
Strandvejen 62

39 Galleri Uggerby
36
Strandvejen 89

54

Vennebjerg Auto
Lønstrupvej 395

55

Vennebjerg
Maskinstation
Vennebjergvej 283

34
36 Børneshoppen
Strandvejen 84C
38 Strøyer
35
Strandvejen 84A

Action House
Industrivej 1, Løkken

40
37

21
22

Massage til Alle
Strandvejen 127

38
41 Butik Hørhuset
Rubjergvej 14

56

Strandfogedgården
Langelinie 2, Rubjerg

39
42 Glashuset
Strandvejen 68

Lønstrup El-service
Lønstrupvej 30

57

Romulus
Nordre Klitvej 21

40
43 Rikkke Precht
Strandvejen 49

Kaj E
Kystvejen 3

23
24
25

Restauranter

Vandhuset
44
41
Børge Christensens Vej 4
Hjørring
45

Kunst og shopping

Galleri Jakobsen
Rubjergvej 40

Galleri Vetro
Rubjergvej 21
Galleri Visby
Mårup Kirkevej 62

46 Galleri K. Larsen
43
Rubjergvej 9

27

Den Gule Længe
Lønstrupvej 58

47

Mogens Andersen
Nørremøllevej 269

Restaurant Lido
Strandvejen 87A

28

Art F
Lønstrupvej 54C

48

Møllehuset
Skalerupvej 810

Biograf Teater
Strandvejen 100

28
29

Galleri Friis
Strandvejen 71

49

14
15

Café Karlsson
Kysten 1

29
30

Keramoda
Strandvejen 56

16

Restaurant Brasseriet
Nordre Klitvej 21

31

Galleri Unika
Lønstrupvej 50

Restaurant
Glashuset
Strandvejen 68

12
13
13
14

26

Ravgården
Skallerupvej 525

21

13
32
1004
36
33

36
01
12
02
35 3134
50
28 11
39
03

58

Lønstrup Antik
Perron 2

11
12

14
32

50

21

10

		
11
10 Café Slugten
Strandvejen 96

Family Farm Fun Park
lyngbyvej 86, Vittrup,
Løkken

Service og
håndværk

Toftegaards Maskinstation
Lønstrupvej 580
		
59 Steenberg
Tannisbugtvej 4
60

Salomonsen
Tannisbugtvej 2B

61

SK Håndværksservice
Lønstrupvej 54D

62

Marthins Taxa
Magnolievej 2
9480 Løkken

63

52

51

29
40

38

43

41
07

Nordsøen Oceanarium
Willemoesvej 2
Hirtshas

05
Ikke med på det store bykort
37

06

68

Lønstrup Turistbureau
Strandvejen 90,
Lønstrup, 9800 Hjørring.
Tlf. 96 25 22 20
turistbureau@loenstrup.dk
www.loenstrup.dk
www.facebook.com/LoenstrupDK

Lønstrup App
Download Lønstrups App
og få information om
overnatning, oplevelser,
spisesteder og shopping.

