Forretningernes Særåbningstider i Skagen:
Lørdag d. 1., 8., 15. & 22. december
Søndag d. 2., 9., 16. & 23. december
Almindelige åbningstider mellem jul og nytår

kl. 10.00-15.00
kl. 11.00-15.00

Forretningernes Særåbningstider i Ålbæk:
Fredag d. 7. & 14. december
Lørdag d. 1., 8. & 15. december
Søndag d. 2., 9. & 16. december

kl. 11.00-20.00
kl. 11.00-20.00
kl. 11.00-20.00

Lørdag d. 1. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Kl. 13.00-17.00: Mød Else-Marie Andersen i teltet - kendt bl.a. for
medvirken til udsmykning af Holmens Kirke ved Kronprinsens bryllup. Else-Marie vil demonstrere brug af
naturmaterialer til juleudsmykning. Fra kl. 15.00: Kom og mød De tre Vise mænd, Jomfru Maria, Joseph,
det lille Jesus-barn & æslet og få mulighed for at tage en selfie af dig selv, dine børn eller børnebørn
sammen med dem, enten på pladsen eller ved Betlehems stalden. Måske er det årets julekort. Kl. 16.0018.00: 20 mands orkester fra Sæbygarden giver koncert. Læs mere på www.juliaalbaek.dk
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke. En halv times festlig adventsmusik v/ Jette Plougheld – organist ved
Skagen og Hulsig Kirker. Fri entré.
Kl. 14.00: Juleshow for børn i Kulturhus Kappelborg med ANDERS & KATRINE & LILLENØRDBANDET.
Bakket op af band på scenen, synger Anders & Katrine deres Nørd-hits blandet med julesange. Anders &
Katrine klæder sig ud som dyr, laver sjov og ballade og giver børnene en kæmpe musikalsk og festlig juleoplevelse. Efter showet er der mulighed for at hilse på Anders & Katrine, og samtidig få et flot autografkort
med hjem. Dør- og popcornbar åbner kl. 13.00. ENTRÉ: Kr. 150,-. Billetten giver også FRI ENTRÉ til Skagen
Bamsemuseum på dagen. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved personlig henvendelse på
Skagen Turistbureau. ARR.: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med børnekultursponsor Skagen
Bamsemuseum.

Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Back, Larsen & Thrane” (Classic Rock).
Kl. 18.30: Julefrokost på Jakobs Café med efterfølgende livemusik med ”PlaylistDK”. Pris: kr. 375,-. Kun
koncert: kr. 75,-. Booking på https://www.jakobscafe.dk/events/julefrokosten-2018-live-musik-playlist-dk/
Kl. 21.00: Intimkoncert med Ester Brohus på Skagen Hotel. Inden koncerten serveres en velkomstdrink og
stor lækker 2 retters menu sammensat efter årstidens råvarer. Pris pr. pers. DKK. 498,00.
Billetterne kan købes på billetnet eller ved henvendelse på mail info@skagen-hotel.com
Kl. 22.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Pure Drunks”.

Søndag d. 2. december – 1. søndag i advent
Kl. 09.00: Julemærkemarchen 2018 – ”En god sag at gå for” i Skagen. Gebyr: Kr. 70,- incl. medalje. Rabat
ved tilmelding senest 15. november – se mere på www.julemaerkemarchen.dk Startsted: Skagen OK og
Motions klubhus, Gl. Landevej 47, Skagen. Officiel åbning kl. 09.00 med en starttale. Deltagerne sendes af
sted på de afmærkede ruter. Begge ruter kommer forbi gløgg vognen i skoven, hvor der er gratis
udskænkning. Vel hjemme ved klubhuset igen kan der købes kaffe og æbleskiver til en billig pris.
Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmene.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Kl. 13.00-17.00: Mød Else-Marie Andersen i teltet - kendt bl.a. for
medvirken til udsmykning af Holmens Kirke ved Kronprinsens bryllup. Else-Marie vil demonstrere brug af
naturmaterialer til juleudsmykning. Fra kl. 15.00: Kom og mød De tre Vise mænd, Jomfru Maria, Joseph,
det lille Jesus-barn & æslet og få mulighed for at tage en selfie af dig selv, dine børn eller børnebørn
sammen med dem, enten på pladsen eller ved Betlehems stalden. Måske er det årets julekort. Kl. 15.0015.45 & Kl. 16.00- 16.45: 8 mands Brassband orkester spiller. Kl. 16.45 – 19.45: Kaptajnen &
Skovmanden spiller julemusik. Læs mere på www.juliaalbaek.dk
Kl. 11.00-15.00: I dag skydes julen i Skagen for alvor i gang - Skagen oser af julehygge! Spejderne er på
Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og lav julegaven til mor og far. Besøg de hyggelige julehytter med
varme æbleskiver og vafler. Varm cacao og gløgg. Desuden kan man vinde præmier ved hytterne med
boldkast. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm Funs mini zoo eller tag en tur med hestevognen gennem
julebyen Skagen! Ta´ dit eget digitale julepostkort fra Skagen på pladsen ved Julebyen.
Kl. 11.00-16.00: Smagen af Skagen - Christmas Food Walk - Få en anderledes og unik frokostoplevelse
hos nogle af Skagens førende spisesteder. Med en CHRISTMAS FOOD WALK billet, får I mulighed for at
smage og sanse i alt 6 forskellige køkkener i Skagen. De små velanrettede portioner tilberedes løbende – og
I bestemmer selv i hvilken rækkefølge restauranterne besøges. Tjek ind med din CHRISTMAS FOOD WALK
billet, på den restaurant der passer dig. Her får du udleveret info med kort over byen, så du let finder rundt
til de andre restauranter. DELTAGENDE RESTAURANTER: Skagen Fiskerestaurant, Restaurant Kokkenes,
Skagen Hotel, Green´s, Jakobs Café og Dit Smørrebrød Skagen. BESTIL BILLET ONLINE PÅ:
www.skagenfw.dk PRIS PR. PERS. KUN 200,-. Deadline: senest 30. NOV. KL. 12.00.

Kl. 11.00: Julemanden, nissebørnene og nissemor ankommer med skib ved Skagen Fiskerestaurant og
bliver derefter kørt i hestevogn op til julebyen ved Vandkunsten. Hvor mange børn har nissehuer på? Der
sættes rekord til Børnenes Rekordbog. Dans omkring juletræet med sangen ”Nu er det jul igen”.
Julemandens sæk med slik til alle børn med nissehuer er blevet væk – hjælp ham med at finde den.
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Julemærkemarchen 2018 – ”En god sag at gå for” i Ålbæk. Gebyr: Kr. 70,- incl. medalje. Rabat
ved tilmelding senest 15. november – se mere på www.julemaerkemarchen.dk Startsted: Aalbæk Kulturhus,
Møldamvej 9B, Ålbæk. Efter turen vil Ålbæk Borgerforening være vært ved en forfriskning. Overskuddet går
ubeskåret til Julemærkehjemmene.
Kl. 14.00-17.00: Julemarked på Kystmuseet Skagen. Velkommen på det julepyntede museum hvor man
denne dag kan købe hjemmelavede gaver, trække gevinster og smage æbleskiver med museumsinspektørens svenske julegløgg. Hos den Rige fisker tager fiskerkonerne imod i køkkenet med kaffetår og
søsterkage, og i vesterstuen spiller spillemændene julens dejlige sange. Kl. 15.30 skal alle ud på museets
område og kalde julemanden frem fra museets gamle mølle. Gratis adgang for alle.

Mandag d. 3. december
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Dette
arrangement giver et grundigt indblik i redningsvæsnets tidligste historie og i redningsmændenes og deres
familiers livsvilkår. Deltagerne får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde
ombord. Eftermiddagen sluttes af med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning denne dag om ”G.S. Penry”. Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 17.00: Klitkorets Julekoncert i foyeren i Kulturhus Kappelborg. Klitkoret har samlet en stemningsfuld
buket af korsange, og kan denne eftermiddag opleves live og helt tæt på til fyraftenskoncert i Foyeren.
Der er også lagt op til en fællessang eller to, så kig forbi til en god stund i skønt musikalsk selskab. Øl, vin
og vand kan købes. Dør og bar åbner kl. 16.30. Varighed: ca. 90 min. Fri entré - bare mød op. Arr.:
Musikskolen i Frederikshavn Kommune

Tirsdag d. 4. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 14.00: Julebanko på Skagen Hotel med Gløgg, kaffe og æbleskiver. Entré kr. 48,- pr. pers. Dørene
åbner kl. 13.00.
Kl. 17.30-20.00: ”Sild, snaps og sang!” Julearrangement på Kystmuseet Skagen. En hyggelig og
stemningsfuld aften hvor der bydes på hjemmelavede sild med rugbrød, karrysalat, krydderfedt samt en
øl/vand og en hjemmelavet bjesk. Underholdning med lokale spillemænd, fællessang og en dramatisk
strandingshistorie samt kaffe, hjemmebagt marmorkage og søsterkage. Pris kr. 175,-. Billetsalget starter kl.
11.00 den 1. november 2018.
Kl. 20.00: Julekoncert i Skagen Kirke med Julie Berthelsen og band. Billetsalg: www.skagenbilletten.dk el.
ved personlig henvendelse på Skagen Turistbureau. Pris: Kr. 260,00. Dørene åbnes kl. 19.00. Arr.: Lions
Club Skagen - Anna Ancher.

Onsdag d. 5. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen: ”Julens Gæstebud” - Storslåede julegilder med
masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle af skagboerne
julen. Andre måtte gå rundt ved dørene og bede om hjælp til julen. Kom og få lidt mere at vide om livet og
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50/ 21 69 81 91.
Kl. 15.00-17.00: Eftermiddagsmøde i Skagen Sognehus. ”Livserindringer fra Skagen” v/ Vivi Overgaard. Fri
entré. Tilmelding på tlf. 98 44 26 44.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke - – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.

Torsdag d. 6. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve

vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 14.00: Månedens billede på Skagens Museum. Kom og hør en af museets inspektører fortælle om Svend
Danelunds "Fiskeredskabsskur. Skagen" fra 1989, der er månedens billede i december. Gratis for museets
gæster.
Kl. 19.00: Bankospil i Klitrosen, Markvej 121, Skagen. Alle er velkomne.

Fredag d. 7. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.30-11.30: Børneteater på Ålbæk Bibliotek – ”En rigtig nisse” v/ Det lille Verdens Teater. Billetter á
kr. 10,- købes på https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=30a3700aa6
Teatret er for børn i alderen 3-8 år.
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Kl. 16.00-19.00: ”De ½ lune Jyder” - God musik og godt humør. Læs mere
på www.juliaalbaek.dk
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 14.00: Temaomvisning i Skagens Museums efterårsudstilling: "So long – fra kælder til nye samlinger".
De fleste museer gemmer på mere end gæsterne aner, og Skagens Museums magasiner har i mange år
huset værker af kunstnere der er meget yngre end skagensmalerne, og aldrig har været en del af
kunstnerkolonien. Flertallet af disse er nu ved at blive udskilt af samlingen, men hvordan havnede de
egentlig på museum og hvad skal der ske med dem nu? Omvisningen varer ca. 45 minutter og er gratis for
museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Smokehouse” (Rock´n Roll Blues).

Lørdag d. 8. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,-

pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-15.00: Skagen oser af julehygge! Spejderne er på Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og
lav julegaven til mor og far. Besøg de hyggelige julehytter med varme æbleskiver og vafler. Varm cacao og
gløgg. Desuden kan man vinde præmier ved hytterne med boldkast. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm
Funs mini zoo eller tag en tur med hestevognen gennem julebyen Skagen! Julemanden går rundt med slik.
Ta´ dit eget digitale julepostkort fra Skagen på pladsen ved Julebyen.
Kl. 10.00-12.30: Sæt perler på din jul på Skagens Bibliotek - Julen står lige snart for døren med bjældeklang, kalenderlys og julepynt. I dag kan du lave den fineste julepynt i perler. Vi laver både perleplader,
trækker perler på snor og andre ting med perler. Husk, at julepynt også er alletiders gave, så mangler du
lige en lille ekstra gave til farmor eller din bedste veninde, kan du også lave den i dag, måske en sej
juletræsmagnet eller julekugle-øreringe. Tag dine forældre med, hvis du skal bruge hjælp. For børn i alderen
3-12 år.
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Fra kl. 15.00: Kom og mød De tre Vise mænd, Jomfru Maria, Joseph, det
lille Jesus-barn & æslet og få mulighed for at tage en selfie af dig selv, dine børn eller børnebørn sammen
med dem, enten på pladsen eller ved Betlehems stalden. Måske er det årets julekort. Kl. 16.00-18.00: 20
mands orkester fra Sæbygarden giver koncert. Læs mere på www.juliaalbaek.dk
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Orgelmatiné i Skagen Kirke – en halv times festlig julemusik. Fri entré.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”All Stars” (Rock).
Kl. 22.00: Live musik på Viseværtshuset med ”Mads Toghøj”.

Søndag d. 9. december – 2. søndag i advent
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Travetur med Sund By med start fra Sund By Skagen. Naturen er lige uden for døren og til fri
afbenyttelse 24 timer i døgnet. Er du til en rask tur langs stranden i blæsevejr? Eller til en stille tur i
plantagen? Det vil give dig nye oplevelser og nogen at snakke med undervejs. Du møder bare op på det
angivne mødested.

Kl. 11.00-15.00: Skagen oser af julehygge! Spejderne er på Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og
lav julegaven til mor og far. Besøg de hyggelige julehytter med varme æbleskiver og vafler. Varm cacao og
gløgg. Desuden kan man vinde præmier ved hytterne med boldkast. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm
Funs mini zoo eller tag en tur med hestevognen gennem julebyen Skagen! Julemanden går rundt med slik.
Ta´ dit eget digitale julepostkort fra Skagen på pladsen ved Julebyen. Kl. 13.00: Oplæsning af julehistorie
for børn.
Kl. 11.00-16.00: Smagen af Skagen - Christmas Food Walk - Få en anderledes og unik frokostoplevelse
hos nogle af Skagens førende spisesteder. Med en CHRISTMAS FOOD WALK billet, får I mulighed for at
smage og sanse i alt 6 forskellige køkkener i Skagen. De små velanrettede portioner tilberedes løbende – og
I bestemmer selv i hvilken rækkefølge restauranterne besøges. Tjek ind med din CHRISTMAS FOOD WALK
billet, på den restaurant der passer dig. Her får du udleveret info med kort over byen, så du let finder rundt
til de andre restauranter. DELTAGENDE RESTAURANTER: Skagen Fiskerestaurant, Restaurant Kokkenes,
Skagen Hotel, Green´s, Jakobs Café og Dit Smørrebrød Skagen. BESTIL BILLET ONLINE PÅ:
www.skagenfw.dk PRIS PR. PERS. KUN 200,-. Deadline: SENEST 7. DEC. KL. 12.00.
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Fra kl. 15.00: Kom og mød De tre Vise mænd, Jomfru Maria, Joseph, det
lille Jesus-barn & æslet og få mulighed for at tage en selfie af dig selv, dine børn eller børnebørn sammen
med dem, enten på pladsen eller ved Betlehems stalden. Måske er det årets julekort. Kl. 16.00-19.00:
”De ½ lune Jyder” - God musik og godt humør. Læs mere på www.juliaalbaek.dk
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 14.30: JULEMATINÉ M. HAPPY HOLIDAY JAZZ QUARTET i Kulturhus Kappelborg. Kappelborgs Venners
årlige julematiné på Kappelborg. Michelle Elmhøj er i front i godt selskab med den legendariske bassist Jens
Jefsen, pianisten James Khoanyana og den sublime gutarist, Kristoffer Gori. Repertoiret er fyldt med
julesange, jazzstandards, evergreens og meget mere. Skøn gløgg og hjemmebagte småkager fra Skagen
Fiskerestaurant kan købes. Julematinéen er i år også krydret med amerikansk lotteri, så måske er man
heldig at vinde årets julegaver? Alle præmier er sponseret af byens virksomheder og butikker. Arr.:
Foreningen Kappelborgs Venner. Overskuddet går til støtte til børnearrangementer på Kappelborg i 2019.
Entré: kr. 90,-. Medl. Kappelborgs Venner: FRI ENTRÉ. Billetter købes på www.kappelborgskagen.dk el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 16.00: ”De ni læsninger” i Skagen Kirke med ”Kor for sjov”, Børnekoret og Skagen Kirkes Motetkor samt
læsere fra menigheden.

Mandag d. 10. december
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Dette
arrangement giver et grundigt indblik i redningsvæsnets tidligste historie og i redningsmændenes og deres

familiers livsvilkår. Deltagerne får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde
ombord. Eftermiddagen sluttes af med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning denne dag om ”Ernst og Brooklands”. Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.

Tirsdag d. 11. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 19.00: Musikskolens julekoncert i Kulturhus Kappelborg. Aftenen starter som altid med de mindste
nisser fra Musikværkstedsholdene, hvorefter vi skal lytte til både børnekor og voksenkor, og mange af
Musikskolens dygtige sammenspilshold. Det bliver lige fra violinsammenspil til hård rock, så der er noget for
alle ører. Der kan købes forfriskninger til favorable priser. Døren åbner kl. 18.30. ENTRÉ: Kr. 30,-. Billetter
købes på http://www.kappelborgskagen.dk/arrangementer/vis/artikel/musikskolens-julekoncert-3/ el. ved
personlig henvendelse på Skagen Turistbureau.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den tid på året”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 12. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen: ”Julens Gæstebud” - Storslåede julegilder med
masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle af skagboerne

julen. Andre måtte gå rundt ved dørene og bede om hjælp til julen. Kom og få lidt mere at vide om livet og
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50/ 21 69 81 91.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke - – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den tid på året” m/danske undertekster. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 13. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 19.00: Luciaoptog i Den Svenske Sømandskirke - Kom og oplev denne hyggelige højtidelighed, som har
været en tradition i Den Svenske Sømandskirke gennem mange år. Når mørket falder på, kommer Lucia med
lys, håb og kærlighed og lyser op i kirken. Efter optoget er der kaffe, pepparkakor og ”lussekatt”, foruden et
lotteri i løbet af aftenen. Arrangementet er for børn og voksne. Sted: Den Svenske Sømandskirke, Vestre
Strandvej 24, Skagen.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den tid på året” m/danske undertekster. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Fredag d. 14. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Kl. 16.00-19.00: ”De ½ lune Jyder” - God musik og godt humør. Læs mere
på www.juliaalbaek.dk
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 14.00: Temaomvisning på Skagens Museum: Brøndums Spisesal. Denne temaomvisning har et særligt
fokus på museets enestående spisesal fra Brøndums Hotel. Få svar på hvorfor og hvordan den er endt på
Skagens Museum og få desuden et generelt indblik i skagensmalernes værker. Gratis for museets gæster.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Thomas Pedersen” (Rock – ”Den Syngende Bager”).

Lørdag d. 15. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-15.00: Skagen oser af julehygge! Spejderne er på Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og
lav julegaven til mor og far. Besøg de hyggelige julehytter med varme æbleskiver og vafler. Varm cacao og
gløgg. Desuden kan man vinde præmier ved hytterne med boldkast. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm
Funs mini zoo eller tag en tur med hestevognen gennem julebyen Skagen! Julemanden går rundt med slik.
Ta´ dit eget digitale julepostkort fra Skagen på pladsen ved Julebyen.
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Fra kl. 15.00: Kom og mød De tre Vise mænd, Jomfru Maria, Joseph, det
lille Jesus-barn & æslet og få mulighed for at tage en selfie af dig selv, dine børn eller børnebørn sammen
med dem, enten på pladsen eller ved Betlehems stalden. Måske er det årets julekort. Kl. 15.00-15.45 &
Kl. 16.00-16.45: 8 mands Brass Band orkester spiller. Kl. 16.45-19.45: Kaptajnen & Skovmanden spiller
julemusik. Læs mere på www.juliaalbaek.dk
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Juleopera i Skagen Kirke – 1. del af ”Menottis Amahl” og ”Miraklet”. Medvirkende: Amahl:
Matthias Bermann, Moderen: Annette Bo Nielsen, Orgel: Rikke Kursch, Oplæsning og instruktion: Mads Peter
Neumann. Fri entré.
Kl. 14.00: Julekoncert på Skagens Museum med Jens–Christian Wandt. Den traditionsrige julekoncert med
tenor Jens Christian Wandt, hvor julens toner slås an. Wandt er kendt hos enhver der har Skagen kær, men
har derudover bl.a. sunget i Londons Queen Elisabeth Hall, Berwaldhallen i Stockholm og Operahuset i
Sydney. Koncerten er gratis for museets gæster.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”La Orchestra” (Rock & Countryrock).

Kl. 16.30: Balletbio i Skagen Bio fra Opernhaus Zürich: ”Nøddeknækkeren og musekongen”. Billetbestilling
på www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time
før en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 90,-.
Kl. 17.00: Gasterne og Kor for sjov synger julen ind i Foyeren i Kulturhus Kappelborg. Kor for Sjov &
Gasterne har atter slået sig sammen, og inviterer alle inden for til en hyggelig eftermiddag i Foyeren.
Repertoiret er bredt og afvekslende under temaet Jul, så der er rig mulighed for at komme i den helt rigtige
julestemning. Der er fri entré, og alle er meget velkomne til endnu en hyggelig stund i musikalsk selskab! Øl,
vin og vand kan købes. Dør og bar åbner kl. 16.30. Varighed: ca. 90 min. Arr.: Musikskolen i Fr. Havn
Kommune.

Søndag d. 16. december – 3. søndag i advent
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-15.00: Skagen oser af julehygge! Spejderne er på Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og
lav julegaven til mor og far. Besøg de hyggelige julehytter med varme æbleskiver og vafler. Varm cacao og
gløgg. Desuden kan man vinde præmier ved hytterne med boldkast. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm
Funs mini zoo eller tag en tur med hestevognen gennem julebyen Skagen! Julemanden går rundt med slik.
Ta´ dit eget digitale julepostkort fra Skagen på pladsen ved Julebyen. Kl. 12.00-13.00: Mads Toghøj spiller
live – bl.a. kendte julesange. Kl. 13.00: Handel lokalt udtrækning arrangeret af Nordjyske Medier.
Kl. 11.00-20.00: "Smagen af jul - Ålbæk Julemarked". Oplev Danmarks nordligste julestemning i LYSETS
LANDSBY Ålbæk. Kom og besøg det mest hyggelige julemarked i Nordjylland – der vil være imponerende
lysudsmykning, spændende boder, hvor man kan få slukket både sult og tørst – og du kan købe julegaver.
Byens butikker er åbne – og har som altid gode tilbud og et godt vareudvalg. Julemarkedet finder du i
Aalbæk gl. Kro’s have og gård – og der er gratis adgang. Julen i Aalbæk starter allerede fredag d. 16.
november – og julemarkedet vil efterfølgende være åbent fredag til søndag kl. 11.00 - 20.00 helt frem til og
med søndag d. 16. december. Fra kl. 15.00: Kom og mød De tre Vise mænd, Jomfru Maria, Joseph, det
lille Jesus-barn & æslet og få mulighed for at tage en selfie af dig selv, dine børn eller børnebørn sammen
med dem, enten på pladsen eller ved Betlehems stalden. Måske er det årets julekort. Kl. 15.00:
Luciaoptog. Kl. 16.00-19.00: Kaptajnen & Skovmanden spiller julemusik. Læs mere på www.juliaalbaek.dk
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Julemandens Datter”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00: Skagen Bio viser filmen ”Stjernerne i Nord” af Liv Lundholm. Billetbestilling på www.skagenbio.dk
eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling
begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 16.00: Musikgudstjeneste i Hulsig Kirke. Ensemblespil med solister og læsninger som optakt til julen.

Mandag d. 17. december
Kl. 10.00: Gigtforeningen har stavgang fra Træningscenteret på Hans Baghsvej. Det er gratis at deltage og
alle kan være med. Turen varer ca. 1½ time og stavstænger kan lånes de første gange.

Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 13.30-15.00: ”Alle mand til årerne!” - Strandingsberetninger på Kystmuseet Skagen. Dette
arrangement giver et grundigt indblik i redningsvæsnets tidligste historie og i redningsmændenes og deres
familiers livsvilkår. Deltagerne får indblik i redningsbådens særlige indretning og mandskabets arbejde
ombord. Eftermiddagen sluttes af med en hjemmelavet bjesk, kaffe og en dramatisk strandingsberetning denne dag om ”Hjortsholm”. Arrangementet er gratis for museets gæster.
Kl. 14.00-16.00: Oplev Østerby - Snyd ikke dig selv for at gå med på byvandring i Skagens gamle kvarter
Østerby. Her venter mange interessante fortællinger. Turen starter på den pulserende Skagen Havn. Herfra
videre gennem den hyggelige by, hvor de Skagensgule huse med de karakteristiske røde tage med hvide
blonder ligger bag røde og hvide stakitter. Nu følger et besøg ved det gamle Vippefyr, hvor der er en
enestående udsigt over land og det til tider oprørte hav, der gennem hundreder af år har givet og taget, og
med kig til Grenen, hvor Danmark ender og de to have mødes. Turen afsluttes med kaffe på historiske
Brøndums Hotel, hvor væggene fortæller spændende historier om de Skagensmalere, der var med til at
forvandle Skagen fra fattig fiskerby til et nu populært feriested. Tilmelding til Skagen Turistbureau senest kl.
12.00 på dagen. Max. 25 deltagere. Min. 2 deltagere. Pris kr. 100,- som betales ved tilmelding. Tilmelding
online: http://www.skagen-tourist.dk/booking/104 Bemærk! Evt. drikkevarer til børn er for egen regning.
Startsted: Fiskerstatuen på havnen. Slutsted: Brøndums Hotel.
Kl. 19.00: Skagen Bio viser filmen ”Stjernerne i Nord” af Liv Lundholm. Billetbestilling på www.skagenbio.dk
eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling
begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Tirsdag d. 18. december
Kl. 10.00: Kom og prøv vinterbadning i Skagen. Få det kolde gys sammen med vores dejlige
vinterbadeværter fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve
vinterbadning i Skagen. Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den
velvære der følger med det kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med en lille én at varme sig på. Pris kr. 50,pr. pers. Billetter købes på www.skagenshoppen.dk Mødested: Promenaden Østre Strandvej / overfor
Lochersvej. Arrangementet afholdes hver tirsdag, torsdag og lørdag i perioden 15. november 2018 - 7.
februar 2019. OBS - tilmelding senest dagen før kl. 15.30.
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Fantastiske Skabninger 2: Grindelwalds forbrydelser”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Onsdag d. 19. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.

Kl. 13.00-13.30: Månedens historie på Kystmuseet Skagen: ”Julens Gæstebud” - Storslåede julegilder med
masser af kogt flæsk og fisk, saltet kød, sennepssovs og søsterkage – sådan fejrede nogle af skagboerne
julen. Andre måtte gå rundt ved dørene og bede om hjælp til julen. Kom og få lidt mere at vide om livet og
juletraditionerne i Skagen i 1800-tallet. Gratis for museets gæster.
Kl. 13.00: Onsdagsbridge i Virkelyst. Tilmelding inden kl. 12.00 på dagen til Grethe Christensen – tlf. 98 44
12 50/ 21 69 81 91.
Kl. 17.00: Aftensang i Skagen Kirke - – musik, sang og refleksion. Alle er velkomne.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Fantastiske Skabninger 2: Grindelwalds forbrydelser”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 20. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”A Star is Born”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.30: Julekoncert i Skagen Kirke – ”a Ceremony of Carols” af Benjamin Britten. Medvirkende: Skagen
Kirkes Motetkor, Carina Thyge Stærmose og Jane Marcussen – solister, Mette Nielsen – harpe og Rikke
Kursch - dirigent. Fri entré.

Fredag d. 21. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 13.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.30: Det spøger i Det Grå Fyr ! - ”Lyset går ud, selve fyret lyser mærkeligt, det larmer i væggene og
der bliver flyttet rundt på vores ting” - Sådan siger fyrmesteren i Det Grå Fyr. Det er virkelig uhyggeligt og
jeg er bange for at vi ikke kan få ordentlig jul i år. Vi plejer at have masser af nisser i fyret, også fordi vi er
flinke til at sætte risengrød frem til dem, men det er bare altid et helt særligt samlingssted for nisser. Og nu
er der bare næsten ingen. De er bange. Vi har brug for hjælp! HJÆLP! Vi ved fra den store fyrmesterbog, at
børn og nisser kan fange eller skræmme spøgelserne. Så vi vil gerne invitere ALLE børn og gerne mulige
nisser med til at hjælpe fyrmesteren med at få jagtet spøgelserne væk fra fyret, så der igen bliver plads til
nisserne. Vi mødes inde i den gamle fyrmesterbolig. Medbring gerne en lommelygte, så vi kan finde
spøgelserne. Du skal være gjort af noget særligt, ikke bange og du skal være modig, for de voksne må ikke
komme med op i fyret. Det er kun børn og nisser – ellers kommer de ikke frem. Vi skal have skræmt dem
væk, så de ikke ødelægger julen for os. De voksne kan hygge sig i caféen og evt. se udstilling imens vi jager
spøgelser. Vi serverer gløgg og æbleskiver, kaffe, the og lækre julesmåkager til vores sædvanlige hyggelige
cafépriser. Vi håber virkelig at alle børn i Skagen kommer og hjælper os.
Kl. 16.00-18.15: Live musik på Skagen Bryghus med ”Mads Toghøj” (Julekoncert).

Lørdag d. 22. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00-15.00: Skagen oser af julehygge! Spejderne er på Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og
lav julegaven til mor og far. Besøg de hyggelige julehytter med varme æbleskiver og vafler. Varm cacao og
gløgg. Desuden kan man vinde præmier ved hytterne med boldkast. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm
Funs mini zoo eller tag en tur med hestevognen gennem julebyen Skagen! Julemanden går rundt med slik.
Ta´ dit eget digitale julepostkort fra Skagen på pladsen ved Julebyen. Kl. 13.00: Oplæsning af julehistorie
for børn.
Kl. 11.00: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 12.00: Juletræs-sang i Skagen Kirke. Kom og vær med til at øve julens salmer. Alle er velkomne.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”STRAIGHT” (Dire Straits, Creedence, Gasolin mm.).

Søndag d. 23. december- Lillejuleaften – 4. søndag i advent
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.00-15.00: Skagen oser af julehygge! Spejderne er på Pladsen ved Vandkunsten - Kig ind i teltet og
lav julegaven til mor og far. Besøg de hyggelige julehytter med varme æbleskiver og vafler. Varm cacao og
gløgg. Desuden kan man vinde præmier ved hytterne med boldkast. Leg, klap og kæl for dyrene fra Farm
Funs mini zoo eller tag en tur med hestevognen gennem julebyen Skagen! Julemanden går rundt med slik.
Ta´ dit eget digitale julepostkort fra Skagen på pladsen ved Julebyen. Vi siger god jul.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Julemandens Datter”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller
Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder:
tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 24. december - Juleaftensdag
Kl. 21.00: Dans om juletræet på Hulsig banegårdsplads. Alle er velkomne. Vi synger et par julesange og
ønsker hinanden glædelig jul. Hulsig Borgerforening har sanghæfter til at låne ud.

Tirsdag d. 25. december – 1. juledag
Kl. 10.30-14.00: Sandormen kører fra p-pladsen og til spidsen af Grenen. Få en dejlig oplevelse med en
tur på Grenen. Her er dejlige naturoplevelser blandt fugle, stensletter og helt nyt land. Pris voksne kr. 30,00
– børn u. 12 år kr. 15,00.
Kl. 23.00: Live musik på Jakobs Café med ”Attention Please”.

Onsdag d. 26. december – 2. juledag
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.30: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”MATHIEZ BAND” (Julerock).
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”A Star is born”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Torsdag d. 27. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”A Star is born”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Fredag d. 28. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 11.30: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”Chris Andersen, Olav Poulsen & Klaus Thrane”
(Blues & Boogie).

Lørdag d. 29. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Nytårsvinterbadning med bobler - Få det kolde gys sammen med vores dejlige vinterbadeværter
fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve vinterbadning i Skagen.
Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den velvære der følger med det
kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med et glas champagne og et ønske om et godt nytår - måske med et
nytårsfortsæt om at gøre vinterbadning til et fast morgenritual. Pris pr. person kr. 50,-. Mødested:
Promenaden Østre Strandvej / overfor Lochersvej. OBS - tilmelding senest fredag d. 28. december kl.
14.00. Køb din billet lige her: http://skagenshoppen.dk/events/467-proevvinterbadningiskagen.html

Kl. 11.30: Rundvisning med smagsprøver på Skagen Bryghus. Pris Kr. 150,- pr. pers. inkl. smagsprøver.
Tilmelding på tlf. 98 45 00 50 – www.skagenbryghus.dk.
Kl. 15.00-18.00: Live musik på Skagen Bryghus med ”HIGH VOLTAGE” (AC/DC – nytårskoncert).

Søndag d. 30. december
Kl. 10.00-16.00: Skagen er et enestående sted for trækfugle fra hele verden. Besøg det nye
fugleoplevelses-center Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle hvor du kan tage på en virtuel oplevelsesrejse
og opleve de mange spændende trækfugle, der hvert år gæster Skagen og Grenen området. Glæd dig til en
spændende oplevelse!
Kl. 10.00: Nytårsvinterbadning med bobler - Få det kolde gys sammen med vores dejlige vinterbadeværter
fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve vinterbadning i Skagen.
Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den velvære der følger med det
kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med et glas champagne og et ønske om et godt nytår - måske med et
nytårsfortsæt om at gøre vinterbadning til et fast morgenritual. Pris pr. person kr. 50,-. Mødested:
Promenaden Østre Strandvej / overfor Lochersvej. OBS - tilmelding senest fredag d. 28. december kl.
14.00. Køb din billet lige her: http://skagenshoppen.dk/events/467-proevvinterbadningiskagen.html
Kl. 11.00: ”Intro til samlingen” på Skagens Museum - På denne omvisning gives en generel introduktion til
kunstnerkolonien i Skagen og i særdeleshed til skagensmalerne, deres værker og museets historie. Kom og
hør nærmere om, hvorfor malerne kom til Skagen, hvilke motiver de var optaget af, og hvordan de malede.
Omvisningen er gratis for museets gæster.
Kl. 13.30: Skagen Bio viser filmen ”Peddersen og Findus – Findus flytter hjemmefra”. Billetbestilling på
www.skagenbio.dk eller Skagens Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før
en forestilling begynder: tlf. 81 11 60 12. Pris kr. 80,-.
Kl. 19.30: Skagen Bio viser filmen ”Den tid på året”. Billetbestilling på www.skagenbio.dk eller Skagens
Bibliotek tlf. 98 45 92 00 i bibliotekets betjente åbningstid eller en time før en forestilling begynder: tlf. 81
11 60 12. Pris kr. 80,-.

Mandag d. 31. december – Nytårsaftensdag - Godt nytår !
Kl. 10.00: Nytårsvinterbadning med bobler - Få det kolde gys sammen med vores dejlige vinterbadeværter
fra vinterbadeklubben Isbryderen, som tager jer sikkert med på rejsen til at prøve vinterbadning i Skagen.
Der vil blive fortalt lidt om vinterbadning, og hvad det gør for kroppen – og den velvære der følger med det
kolde gys. Vinterbadningen afsluttes med et glas champagne og et ønske om et godt nytår - måske med et
nytårsfortsæt om at gøre vinterbadning til et fast morgenritual. Pris pr. person kr. 50,-. Mødested:
Promenaden Østre Strandvej / overfor Lochersvej. OBS - tilmelding senest fredag d. 28. december kl.
14.00. Køb din billet lige her: http://skagenshoppen.dk/events/467-proevvinterbadningiskagen.html

Særudstillinger og gallerier:
Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, 9990 Skagen: 1.-8. december: Særudstilling i Udstillingssalen på
2. sal: ” FARVELØS : FOTOUDSTILLING”. SKAGEN FOTOKLUBs medlemmer har hele året arbejdet med
denne udstilling, hvis tema er sort/hvid, dog med sepia nuancer og color splash - der af navnet på
udstillingen - hvor farven til tider alligevel er sluppet løs. Temaet stiller flere krav til fotografen, da det dels
rent fototeknisk kan være en stor opgave at finde motiver, der egner sig til color splash, men også samtidig
stiller krav til fotografens redigeringsevner i eksempelvis Photoshop. Ud af 50 indstillede fotos har klubbens
medlemmer selv udvalgt de 33 bedste, som er dem, der kan opleves på Kappelborg. Udstillere i år er:
Linda Mølgaard, Gert Valgren, Thom Kongerslev, Rudy Pederen, Jens Jakob Mortensen, Birgitt Vang Clausen,
Dan Bertelsen, Hans Clausen, Carsten Vestergaard, Per Pedersen, Erik Christophersen, Inger Nielsen &
Mikkel Burmeister. Åbningstider: Alle dage kl. 11 – 16 - Onsdage dog lukket. Arr.: Kulturhus Kappelborg i
samarbejde m. Skagen Fotoklub.
Ruths Hotels gamle Redningshus, Jeckelsvej, Gl. Skagen: Spændende udstilling som beskriver den
overordnede historie om Skagen, redningsvæsenet, Dagmar og Dahler og Ruths Hotel igennem en interaktiv
tidslinje. De besøgende kan interagere med tidslinjen via et skibsrat og man kan på touchskærmen bladre
imellem feriebillederne fra Skagen. Ved flere af feriebillederne kan man se nogle af de personer, som har
været vigtige i forhold til Skagen og Ruths Hotels historie. Udstillingen i Redningshuset er åbent dagligt kl.
10.00-18.00 (enkelte lukkedage kan forekomme hvis lokalet er reserveret til hotellets gæster).
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: ”Billedjagt for børn på Skagens Museum”. Er du god til at
finde fem fejl, danne ord, opdage detaljer og til at tegne, kan du vinde en præmie. Billedjagt-opgaverne
udleveres ved billetsalget på museet og kan løses rundt omkring i udstillingerne. Klarer du alle opgaverne,
vinder du en præmie, som du får med hjem. Billedjagt koster kr. 10,-.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”Fokus”– Fikspunkter fra samlingen. Med
udgangspunkt i 12 ikononiske eller bemærkelsesværdige malerier fra samlingen fyldes museets Plesnersale
med billeder og fortællinger i en ophængning, der satser på både at berige øje, hjerte og hjerne. De fleste
af os i dag har et forhold til skagensmalernes værker, og de mest kendte af dem har mange set utallige
gange; på udstillinger, i aviser, på film eller måske endda en kagedåse. Men hvad er historien egentlig
omkring værket? Hvordan og hvorfor blev de til og blev modtaget? De spørgsmål vil blive belyst her. Med
bl.a. Marie Krøyer, P.S. Krøyer, Michael Ancher, Anna Ancher …
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”So long – Adieu – Farvel! - Fra kælder til
nye samlinger”. Kunst skal ses – det ligger i sagens natur! Denne udstilling giver publikum en chance for at
se værker, som i årevis har samlet støv i museets magasin. De var gemt bort, ikke fordi de mangler
kunstnerisk kvalitet, men fordi de ikke har en klar og entydig relation til Skagens Kunstmuseers mission og
indsamlingsområde. Nu er der truffet beslutning om at udskille de pågældende værker fra Skagens
Kunstmuseers samling. Det indebærer, at de enten bliver overdraget til et andet statsanerkendt museum,
hvor de passer bedre ind i samlingen, eller de bliver returneret til en oprindelig donor, som i den bedste
mening har foræret værket til museet. Men før vi siger farvel og på gensyn til disse 60 kunstværker vil vi
gerne give vores egne gæster lejlighed til at tage værkerne i øjesyn, og forvisse sig om at de ganske vist er
seværdige, men ikke har forbindelse til museets speciale som er skagensmalerne. Det drejer sig primært om
værker fra anden halvdel af sidste århundrede, overvejende udført af danske kunstnere - bl.a. Knud Agger,
Poul Anker Bech, Karl Bovin, Frede Christoffersen, Sven Danelund, Poul Ekelund, Sven Dalsgaard, Nicolai
Hammer, Valdemar Secher, Poul Winther, Gerda Thune Andersen, Aage Bernhard Frederiksen, Peter
Tatarnikov, m.fl. Udstillingen fortæller hvordan værkerne er blevet en del af Skagens Kunstmuseers samling,
og hvorfor de hører bedre hjemme et andet sted.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Særudstilling. ”Viggo Johansens akvareller” - Viggo
Johansen har med let hånd skabt en serie smukke, farverige og stemningsfulde landskaber i akvarel, som er
denne udstillings omdrejningspunkt. Der er marker og enge, strand og hav, drivende skyer – masser af fine
øjebliksbilleder fanget af en friluftsmaler på rejse. Viggo Johansen kom til Skagen første gang i sommeren
1875 og var således en af de tidlige skagensmalere, som var med til at etablere kunstnerkolonien i den lille

fiskerby. Han blev i 1880 gift med Martha Møller, som var Anna Anchers kusine, hvilket forstærkede hans
tilknytning til Skagen. Størstedelen af værkerne er fra Skagen, men der er også akvareller fra Dragør,
Refsnæs, Sverige og Italien.
Galleri Skagen, Sct. Laurentii Vej 40A, 9990 Skagen: Byens nye Galleri Skagen, ligger i hjertet af
byen, midt på gågaden. Galleriet præges af Gittes egne naturalistiske havmalerier fra Skagen, som har
permanent plads i en del af galleriet. I den inderste del har Gitte skiftende udstillinger med sine andre
genrer. Billeder fra hendes hjemegn ved Fussingøskoven, billeder fra Færøerne og naturalistiske
kvindekroppe. Fra 1. december og julen over blomstrer erotikken i Galleri Skagen, når galleriet går i sort
og Gitte Toft udstiller sine egne fortolkninger af det smukke og enkle i kvindekroppen. Billedkunstner Gitte
Toft er altid til at få fat i på telefon, hvis du skulle komme uden for åbningstiden. I det fleste tilfælde er hun
i sit atelier oven på galleriet, så ring bare på tlf. 22 24 85 10. Åbningstider: torsdag- fredag kl. 10-17 &
Lørdag kl. 10-14. Se mere på www.galleri-skagen.dk
Galleri Bo, Havnevej 10, Skagen: Galleri Bo udstiller kunst fra hele verden. Faste udstillere er Mariann
Byrdal - glas, Hanne Munk Kure - raku/keramik og Yanni Souratzoglou - bronze. Desuden sælger vi
glaskunst af bl.a. Louise Hjerrild, Lene Højlund og Christina Weldingh samt malerier af Gagik Manoukian,
Henrik Busk Andersen, Tove Andresen, Maibrit Bo og mange flere. Vi har ca. 30 forskellige kunstnere
repræsenteret, så her er noget for enhver smag og pengepung. Åbningstider: mandag-fredag kl. 10.00 17.30. Lørdag kl. 10.00 - 16.00. Vi åbner gerne efter aftale på 40 30 51 01 eller 30 29 17 00. Hjemmeside:
www.galleribo.dk. Mail: info@galleribo.dk.
Galleri 7 Skagen, Havnevej 15, 9990 Skagen: Galleri 7 præsenterer malerier af Johnny Madsen, Steen
Karlsen, Ginny Page, Regin Jørgensen og Christophe Siel. Johnny Madsen`s markante og stærke malerier,
som kun Madsen kan udtrykke det. Steen Karlsen med de glade og farverige malerier, som fik sit store
gennembrud som billedkunstner, med hans ”Musikalske Penselstrøg”. Ginny Page der er en af Danmarks
dygtigste portræt malere. Regin Jørgens der fanger stemningen fantastisk med hans malerier fra bl.a,
Færøerne. Og til sidst den unge talentfulde maler fra Frederikshavn, Christophe Siel, som har evnen til at
lave et lille eventyr i alle hans malerier. Åbningstider: Fredag-lørdag Kl. 11.00 – 16.00.
Finelittlespace, Nørreled 5, 9990 Skagen: Et moderne kunstnerhjem i hjertet af Skagen, beboet af
Trine og Thomas Lund Vestergaard, der med hver sin tilgang til kunsten har skabt et inspirerende hjem,
hvor stuen fungerer som galleri og showroom. Finelittlespace ligger få meter fra gågaden i Skagen.
Bygningen har tidligere fungeret som KFUK foreningshus, og den tidligere fællessal danner nu rammen om
det eksperimenterende showroom og galleri. Åbent: Når skiltet er ude og efter aftale – se mere på
www.finelittlespace.dk
Peder Ravn, Vestkajen 6, Skagen: Peder Ravn har sit værksted i det tidligere Skaw-Bådbyggeri. Her
arbejdes der hele tiden med nye værker, dels for salg til gæster som kommer på værkstedet, men ofte
arbejdes der på faste opgaver. Iblandt besøges værkstedet af større grupper af mennesker som ønsker at
benytte sig af faciliteterne, inspireret og motiveret af Peder Ravn, til at udføre deres helt eget skagensværk.
Ved ønske om at aflægge besøg tilrådes det at kontakte kunstneren i forvejen for ikke at gå forgæves. Ring
på 40 20 71 08 eller mail til peder@gallerimunk.dk.
Susanne Lanng, Niels Ottesensvej 5, Gl. Skagen: Smykker i Gl. Skagen v/ Susanne Lanng. Arbejdende
værksted og udstilling af smykker i hjertet af Gl. Skagen - 150m fra Solnedgangs-pladsen - i gammelt
lyserødt fiskerhus. Der er åbent hele året - dog med skiftende åbningstider ! Også åbent efter aftale på
telefon 22 25 85 60. Se mere på hjemmesiden: www.lanng.dk

Museer & attraktioner - åbningstider:
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, Skagen: Torsdag – søndag kl. 10.00-17.00. Dog lukket 17.-26. samt
31. december.
Kystmuseet Skagen, P.K. Nielsensvej 8-10, Skagen: 1.-20. december: Mandag – fredag kl. 11.0015.00.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2B, Skagen: Onsdag-søndag kl. 11.00-15.00.
Lokalsamlingen i Skagen, Sct. Laurentii Vej 113, Skagen: Onsdag kl. 12.00-16.00 og torsdag kl.
14.00-18.00.
Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle, Fyrvej 36, Skagen: Tirsdag-søndag kl. 10.00-16.00. Lukket
24.,25. & 31. december.
Aktiviteter/aktiv ferie:
Svømmehallen, Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen: Mandag kl. 19.00-21.00.
Tirsdag kl. 06.00-08.00 & 19.00-21.00. Onsdag: kl. 13.00-15.00. Torsdag kl. 06.00 - 08.00, 10.30-12.30 &
19.00-21.00. Fredag kl. 15.00 - 18.00. Lørdag kl. 13.00 - 16.00. Søndag kl. 10.00 - 13.00. 24. december kl.
10.00-13.00. 27.-30. december kl. 10.00-14.00. Lukket 31. december og 1. januar. www.skfc.dk
Loop Fitness Skagen, Buttervej 33B, Skagen: Dagligt kl. 05.00-22.00.
Sport og Fitness Skagen, Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen: Mandag – fredag
kl. 05.00-23.00. Lørdag- søndag kl. 05.00-22.00.
Golfklubben Hvide Klit, Hvideklitvej 28, 9982 Aalbæk: Tidsbestilling online via Golfbox eller
info@hvideklit.dk eller telefon 98 48 90 21 (mandag – fredag kl. 8.00-15.00).
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen:
1.-23/12 + 29/12:
Mandag-fredag
Lørdag

Kl. 09.30-16.00
Kl. 10.00-13.00

27.-28/12:
Dagligt

Kl. 10.00-14.00

24.-26. + 31/12 & 1. januar

Lukket

Skagens Bibliotek, Skolevej 5, Skagen:
Dagligt
Kl. 08.00-21.00 (kun med lånerkort)
Lukket 24. & 31. december 2018 samt 1. januar 2019
Skagens Bibliotek vil være bemandet på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag & torsdag
Fredag – lørdag

Kl. 10.00-17.00
Kl. 10.00-14.00

Skagens Bibliotek er lukket for personlig betjening i perioden 24. december 2018 – 1. januar
2019.

Aalbæk Bibliotek, Aalbæk Skole, Engvej 8-10, Aalbæk:
Dagligt
Kl. 07.00-21.00 (kun med lånerkort)
Lukket 24. & 31. december 2018 samt 1. januar 2019
Aalbæk Bibliotek vil være bemandet:
Tirsdag

kl. 13.00-17.00

Lukket 25. december 2018 samt 1. januar 2019
Internet-adgangsmuligheder:
Skagens Bibliotek, Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5, Skagen: Computere med internetadgang til fri
afbenyttelse. Gratis WI-FI. Bemærk om onsdagen kun adgang til computere med lånerkort, men der hænger
koder til WI-FI ved indgangen til Biblioteket. Tlf.: 98 45 92 00.
Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf. 98 44 13
77
Jakobs Café og Bar, Havnevej 4A, Skagen: Internetadgang til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 16 90
Kokkenes Café & Restaurant, Sct. Laurentii Vej 54, Skagen: Wi-Fi til fri afbenyttelse. Tlf.: 98 44 48
48.
Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, Gl. Skagen: Gratis WI-FI. Tlf. 98 44 11 24.

Bemærk – kalenderen opdateres løbende !

