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OPLEVELSER I GL. SKAGEN

Sømærket
i Gl. Skagen

Næsten majestætisk rejser det sig mod himlen i klitterne ved Gl.
Skagen; Sømærket – eller Højen Båke, som det hed i gamle dage.
>> Båker er en slags havets vejskilte – de advarer fiskere og andre
sejlende om farlige områder.
>> Alle båker/sømærker er forskellige.
>> Via det netværk af 23 båker, der strakte sig fra Blåvands Huk til
Skagen, kunne skibene se, hvor på vestkysten de befandt sig.
>> Af de oprindelige 23 båker står kun 11 tilbage.
En gåtur til Sømærket byder på storslået udsigt over både havet og
Gl. Skagens karakteristiske bygninger.

Susanne Lanng
Gl. Skagen

Værksted & Udstilling
Velkommen til mit værksted og udstilling, der ligger midt i
Gl. Skagen - 150m øst for Solnedgangs pladsen i et lyserødt
4 år designet og
fiskerhus fra 1797. Her har jeg i 25
håndlavet unikke smykker. Jeg benytter gerne natur materialer,
18/22/24k guld, sølv, ædelstene, Tahiti og South Sea perler.
Personlige smykker udføres efter bestilling.
Åbent hele året - (skiftende åbningstider)
Åbningstider kan ses på www.lanng.dk eller ring for aftale
Niels Ottesensvej 5 • 9990 Gl. Skagen
Tlf. +45 22 25 85 60 • E-mail: s@lanng.dk

www.lanng.dk

Foto: Turisthus Nord
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VELKOMMEN
OLE JOHANSEN A/S
- MURER OG ENTREPRENØRFIRMA
Selv om murer og entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S kun
har eksisteret siden 2000, bygger Skagen-virksomheden på
solide traditioner og stærkt håndværk. Firmaet har da også
allerede sat sit markante fingeraftryk på byggeprojekter i det
meste af Nordjylland.
Ole Johansen A/S er et alsidigt byggefirma med kompetencer indenfor murer, entreprenør, kloak, beton og fundament,
tage samt facaderenovering med energioptimering.
Ikke mindst facaderenoveringen har firmaets medarbejdere
opbygget så stor erfaring i, at også kolleger i branchen benytter Ole Johansen A/S til den type opgaver.

Lille Skagen

Skagen-firmaet løser opgaver i fagentreprise eller totalentreprise, hvor Ole Johansen og hans medarbejdere påtager sig
ansvaret for, at byggeriet føres sikkert i mål gennem effektiv
kontakt til alle projektets parter, lige fra myndigheder og
arkitekter til alle øvrige håndværksgrupper.
Ole Johansen A/S har bygget andelsboliger, industri, erhverv
– bl.a. flere fødevarebutikker, hoteller og ikke mindst parcelhuse, hvor firmaet har stor erfaring med at
bygge efter den kendte Skagen-stil, der også går igen ved eksempelvis tagrenovering.
Ole Johansen A/S beskæftiger omkring 30 dygtige og engagerede medarbejdere. Antallet kan variere, afhængig af projekternes art og størrelse, men kunden kan altid være sikker på, at Ole Johansen stiller med
det stærkeste hold til opgaven.

/
www.olejohansen.dk . ole@olejohansen.dk
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Den nye bydel, Lille Skagen, tager form ved indfaldsvejen til Skagen – midt mellem Gl. Skagen
og Skagen by. En gang lå der en folkeskole på den
8,1 ha store grund – nu skyder stadig flere smukke
Skagen-huse op. Lille Skagen er inspireret af den
særlige atmosfære i de ældste bydele, Østerby og
Vesterby. Det vil sige snoede veje uden fortove,
tilfældige stier og stemningsfulde gårdhaver bag
huse holdt i den typiske Skagen-stil.

Vejene er anlagt, så det er muligt at komme frem
til grundene.
Det er stadig muligt at få din egen Skagens-idyl
blandt de 85 komfortable og bæredygtige
boliger i Lille Skagen – kontakt Skagen Mægleren
for yderligere information.

Med fire færdige huse, tre under opførelse og
yderligere tre solgte grunde, skrider projektet
planmæssigt frem. Der har været, og er stadig,
meget byggeaktivitet i området.
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HØJENGRAN TIME SHARE
ferielejligheder på delebasis

Højengran Time Share ligger i rolige naturskønne omgivelser i tilpas
kort spadsereafstand fra Gl. Skagen. Som timeshareejer har man kun
erhvervet den tid, man har brug for, og man holder derfor ferie fra første til sidste time. Timeshareforeningen sørger for al administration,
vedligeholdelse, drift og rengøring.
Højengran Time Share består af 16 velindrettede ferielejligheder – alle
samlet i én bygning og alle med flot naturudsigt mod vest – klithede,
lav fyrreskov, klitrækken mod havet og Sømærket i Gl. Skagen.

LIDT OM GL. SKAGEN // 2019

Når brugsretten til en ferielejlighed er erhvervet (samme lejlighed
i samme uge år for år), er eneste omkostning ved ugeophold årskontingentet på 2.800 kr. inkl. moms.
Gode muligheder for køb og leje
– nu også i vores nyerhvervede og attraktive retrolejlighed 10.
Se vores hjemmeside

hojengran.dk

HØJENGRAN TIME SHARE
Flagbakkevej 28
9990 Skagen
+45 9844 1432
kontor@hojengran.dk
hojengran.dk
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Grundejerforeningen Gammel Skagen
Formanden Hans Jegindø skriver:
Året 2018 blev forløsningens år – de to store
projekter, der begge er udsprunget fra grundejerforeningen: nye høfder samt fornyelsen af
solnedgangspladsen, kom fra start – først med
dannelsen af et kystbeskyttelseslag, der sammen
med kommunen står for fornyelsen og nybygning
af høfderne ud for Gammel Skagen, og senere
når de her i forsommeren står – eller rettere ligger – færdige, alene står for den fremtidige vedligeholdelse.
Det er grundejerforeningens håb at der i samme
omgang findes en løsning på ralproblemet, så vi
kan få den flotte sandstrand tilbage.
Endelig blev der sat en stopper for den konstante
nedbrydning af den fredede Højen Klit og med
nogle gode faskiner af fyr kan den tidligere imposante Højen Klit forhåbentlig genopbygges delvist
Det andet store projekt: Fornyelse af Solnedgangspladsen blev der også taget hul på i 2018.
Opgaven kom i udbud med tilbudsgivning i november og efter forhandling og gennemgang af
tilbud starter anlægsarbejdet snart op.
I grundejerforeningen glæder vi os til at se det
færdige resultat og vi planlægger sammen med
Frederikshavn Kommune en festlig indvielse af
pladsen til Sct. Hans om eftermiddagen, hvor
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vi håber på et stort fremmøde både fra gæster
i sommerhusene, lokale i Gl. Skagen, men også
skagboere.
Pladsen vil delvist blive afspærret i anlægsfasen;
men du kan se hele projektet på de opsatte informationstavler, der er opstillet på den tilgængelige del af Solnedgangspladsen.

Udsigten fra solnedgangspladsen skal gerne kunne nydes mange år endnu.

Anlægsarbejdet skal sikre, at vi beholder den fredede
Højen Klit

Når du, som gæst eller ejer af et fritidshus i området, gerne vil til stranden, hvor må du så gå – for
ikke at træde på anden mands grund. For at sikre
og tydeliggøre hvor stiforløbene er, er grundejerforeningen i gang med færdiggørelse af projekt
stiføringsplan.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesserer som grundejere, og for at kunne
det på den stærkest mulige måde, er det vigtigt
at have alle med, så bestyrelsen ser meget gerne at medlemstallet øges – det vil give grundejerforeningen større gennemslagskraft overfor
myndighederne og alle instanser. Alle grundejere
i Gl. Skagen-området har gavn af foreningens arbejde – tænk blot på det to store tidligere omtalte anlægsarbejder, der begge er udsprunget fra
grundejerforeningen. Det er ikke tilstrækkeligt at
tro, at man som medlem i et vejlaug har samme
indflydelse som ved et medlemskab af grundejerforeningen.

På den årlige generalforsamling i juli måned har
medlemmerne mulighed for at ytre sig, og bestyrelsen kan hvert år glæde sig over en særdeles velbesøgt generalforsamling med en god og
seriøs debat.
Det årlige kontingent er kr. 300,- og indmeldelse kan ske ved henvendelse til vores kasserer Ole
Johansen på mail via foreningens hjemmeside
www.gl-skagen.dk hvor også nyheder for foreningens medlemmer bliver opslået.
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Skagbanke 30 . 9990 Skagen

Galleri Jensby
“At rejse er at leve”, sagde vores store digter, Hans Christian Andersen.
At rejse i kunstens univers er en daglig glæde – ja, en gave.

Kunst inspireret af Skagen, udført i Skagen,
med materialer fra Skagen.
Juni/september: Torsdag, fredag og lørdag
Juli/august: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Alle dage fra 11.00 til 17.00

Sonja Jensby
Galleri
Skagbanke 30
Skagen
www.galleri-jensby.dk
LIDT OM GL. SKAGEN // 2019
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mere end 1000 m2 med dagligvarer på Doggerbanke

Siden 1972 har der været supermarked på
Doggerbanke, det der startede som “Hedebocentret” er idag kendt i hele byen som MENY
– og ejes i dag af parret Else Meibom og Johnny
Sørensen. De har sammen drevet supermarkedet siden december 1998. Frem til marts 2009
under navnet ”Aktiv Super”, så som Euro Spar
og i dag som MENY.
Supermarkedet blev i 1972 opført af Bent
W. Pedersen, som drev det i et par år, hvorefter Rodin Olsen overtog roret og udvidede
med bl.a. en flot slagterafdeling. Herefter
blev forretningen igen solgt – denne gang til
Bent Bøgh, der efter et par år solgte forret-
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ningen for at åbne nyt supermarked i Aalbæk.
Efter Bent Bøgh blev forretningen købt af
Flemming Larsen.
Siden Else og Johnny overtog supermarkedet er
der sket store forandringer. Der er i 3 omgange
bygget væsentligt om og til, så det i dag er på
mere end 1000 m2.

Supermarkedet rummer i dag bl.a.:
• STOR FRUGT- OG GRØNTAFDELING.
• STOR FLOT KØLE- OG FRYSEAFDELING
MED BREDT SORTIMENT.
• FRISKBAGT BAGERBRØD HVER DAG.

• FLOT STOR VINAFDELING.
• TIPS OG LOTTOFORHANDLING.
• STORT UDVALG I BLOMSTER.

Vi glæder os allesammen
til at byde Dem velkommen
– og husk vi holder
åbent alle dage kl 07.00 – 21.00!

DOGGERBANKE 2, 9990 SKAGEN, TLF. 98 44 21 80

LIDT OM GL. SKAGEN // 2019
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JECKELS HOTEL: TIMESHARE - KØB eller LEJ

Y D E R L I G E R E O P LY S N I N G E R -

SE WWW.JECKELS.DK - ELLER RING +45 98 44 65 44

af Gl. Skagens ældste og smukkeste
E nbygninger
- Jeckels Hotel - består af

indflytningsklare ved ankomsten med redte
senge og håndklæder.

42 smagfuldt indrettede og velholdte ferielejligheder i forskellige størrelser med 2-8
sengepladser, mange med terrasse eller
balkon - enkelte med havudsigt. Til alle lejlighederne hører et veludstyret køkken med
komfur, ovn, køleskab og opvaskemaskine
og alt i køkkengrej, glas og service, desuden
indeholder lejlighederne et hyggeligt badeværelse med toilet og bad. Lejlighederne er

Leje eller Time-share
Informationer omkring udlejning eller køb
fås ved henvendelse til administrationen
eller via Jeckels hjemmeside, hvor salgs- og
lejepriser fremgår, ligesom en oversigt over
alle lejlighederne vises - med fotos af hver
enkelt.
- se nærmere på www.jeckels.dk

l Fri WiFi l Gårdhave l Have-pavilloner l Tennisbane
l Bocciabane l Bibliotek l Legeplads l Kabel-TV
l Møntvaskeri l Underjordisk garageanlæg.

JECKELS GL. SKAGEN
Jeckelsvej 5, 9990 Skagen
Telefon (+45) 98 44 65 44
info@jeckels.dk
www.jeckels.dk
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Mallemukker
De hjælper os med at afsløre plastik i Nordsøen

Af Poul Lindhard,
Naturhistorisk Museum Skagen
Den afbildede fugl er en Mallemuk. Den hører
med til den gruppe af havfugle man kalder stormfugle. Alle har de et meget karakteristisk næb
med en krum spids, og med den samler de føde
fra havoverfladen.
Øverst i havet er der meget plankton, og en række dyr opholder sig der for at ”græsse” på det; det
gør for eksempel krebsdyr, gopler og små fisk, og
det er netop mallemukkens fødeemner. Jo mere
oprørt havet er, jo flere smådyr hvirvles op i overfladen. Mallemukken flyver én til to centimeter
over havoverfladen for at kunne nå at snuppe
smådyrene, så på et oprørt hav ser det ud, som
den rider på bølgerne; det har givet det tilnavnet
”Havhesten”.
I vore dage er det desværre ikke kun smådyr, der
flyder nær overfladen; det gør også store mængder af små stykker plastik, og det lader stormfuglene i vid udstrækning sig snyde af. Det havner
i deres maver, og kommer tilsyneladende ikke
derfra igen.
Siden 2002 har vi indsamlet døde mallemukker
langs stranden fra Kandestederne over Gammel
Skagen til Grenen. Noget tilsvarende sker på udvalgte strækninger i alle landene rundt om Nordsøen. Alle fuglene fryses ned og transporteres til
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Mallemukken kan kendes på det karakteristiske næb

Den Helder i Holland, hvor vi mødes på Wageningen Marine Research for at dissekere fuglene, og
for at måle mængden af plast i deres maver. I de
senere år har der i snit været 25 plastikstykker i
hver fugl. Det har ikke ændret sig de seneste ti år,
men typerne af plastaffald har ændret sig.
De første år var hovedparten industrigranulat. De
2-3 millimeter store plastperler, der kan ligge på
stranden som en perlerække skyllet ind af bølgeskvulpet. De er basis for al produktion af plastemner, og de bliver produceret flere steder omkring
Nordsøen.
Takket være fuglenes maveindhold kunne vi afsløre en udledning af granulat fra en skotsk fa-

brik. Det blev fabrikken gjort opmærksom på, og
spildet til Nordsøen blev stoppet.
Granulaterne blev ofte transporteret som dækslast i ”big bags”, og et lille hul i sådan en sæk kan
bevirke, at hele indholdet havner i havet. Præcis
som hvis der går hul på en pose melis i éns indkøbstaske. Nu transporteres disse sække i containere, så også det hul har vi fået lukket, med det
resultat, at industriplasten er aftaget mærkbart i
fuglenes maver.
Desværre er der dukket en anden forureningskilde op, for EU har bestemt, at man på alle større
skibe skal have en kværn/hakker, der kan findele
alt madaffald inden det må smides i havet. – Vi er

jo også blevet fri for de halve grapefrugt skaller,
som førhen drev i land fra de passerende færger.
Desværre opdagede man hurtigt i kabysserne,
at hakkerne også kunne æde al plastemballage,
og så var man jo dejligt af med den! Det er én
af årsagerne til, at der stadig er 25 plaststykker i
mallemukkens mave.
I modsætning til tidligere år, hvor vi kunne finde
mere end 50 døde mallemukker på strækningen,
har vi de sidste par år kun fundet ganske få, og da
projektet, som tidligere var EU støttet, nu er overtaget af de enkelte nationer rundt om Nordsøen,
er man naturligvis interesseret i at få alle fugle
registreret, for at få det bedste overblik over forureningen i de enkelte landes områder.
Derfor, hvis man finder en mallemuk på stranden,
bedes man lægge den i en plastikpose og aflevere den på Naturhistorisk Museum, så vil vi bringe
den videre i systemet. Kommer man udenfor museets åbningstid, lægger man posen på museets
trappe og sender en sms til os om fundsted og
tidspunkt, så vil fuglen blive afhentet.
Vil man se mere om plastikforurening af fuglene,
så har museet en udstilling om stormfugle, med
eksempler på, hvad man finder i deres maver.
Kom og se, hvor store plastemner man kan finde i
maven på en albatros, som også er en stormfugl.
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SPA, MASSAGE OG SKØNHED
PÅ RUTHS WELLNESS
Hans Ruths vej 1 // Gl. Skagen
BOOKING:
wellness-reception: 96 21 02 94
eller email: wellness@ruths-hotel.dk
Ruths Hotel: 98 44 11 24
www.ruths-hotel.dk/wellness/

Ruths Wellness har døren åben for alle i Skagen, som ønsker en god wellnessoplevelse.
Vi tilbyder en bred vifte af behandlinger; fra pedicure, fiskespa og manicure, ansigtsbehandlinger og
japansk lifting til kropsmassage, kropsbehandlinger og aromabade. Alle produkter fra Kalahari og
Ainhoa, der bruges til behandlingerne, forhandles i butikken ved Ruths Wellness. Her kan du også
købe inspirationskort og magnetsmykker.
Et af behandlerrummene er indrettet med 2 massagebrikse. Det er meget populært for kærester at få
en behandling samtidig. Så book i god tid hvis I vil sikre, at I får jeres ønsketid.
I forbindelse med en behandling får du også adgang
til hotellets motionsrum og spa-faciliteter.
Det er også muligt at få adgang til hotellets motionsrum
og spa-faciliteter på dagsbasis, med årskort eller turkort.
Adgang kan købes i Ruths hotels reception.
Det eneste du skal huske er dit badetøj.
Vi har badekåbe, tøfler og håndklæde, du kan benytte.
Vores professionelle team er klar til at vejlede og rådgive
dig i valg af behandlinger og produkter.
Velkommen til skønhedsbehandling og selvforkælelse.
Vi glæder os til jeres besøg.
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Ruths Brasserie
Autentisk fransk brasserie, som er åben hver dag
året rundt fra klokken 12.00 til 21.00 samt 22.00 på
fredage, lørdage, helligdage og i sommerferien.
Som et klassisk fransk brasserie er det et koncept
uden bordreservationer, hvilket kan betyde at vi
nogle gange forcerer jer til at hygge lidt i pejsestuen
inden der bliver et bord klar. Vi har dog valgt at gøre
en undtagelse på konceptet, så det er muligt at
bestille bord til klokken 12.00 eller 18.00.

Ruths Gourmet
Restauranten på Ruths Hotel tilbyder en ypperlig
gastronomisk oplevelse med smagen af Skagen
fortolket af køkkenchef Peter Frydkjær. Det er et
køkken med hovedvægt på en klassisk gastronomi,
dog med inspiration af nytænkning og lokale
Nordjyske råvarer.
Åben hver fredag og lørdag året rundt med ekstra
åbningsdage i sommerhalvåret. Bordreservation
foretages ved kontakt til receptionen.

Ruths Wellness
En forkælelse af hele kroppen med sauna, dampbad,
motionsmaskiner (cykel, løbebånd og romaskine)
samt det opvarmede terapibassin med en vandtemperatur på 30-32 grader. Dagskort kan købes ved
henvendelse i receptionen, og derudover tilbydes
velvære og skønhedsbehandlinger i særklasse.
Læs om de forskellige behandlinger på
ruths-hotel.dk og bestil på wellness@ruths-hotel.dk

Morgenbrødsudsalg
Frisk og liflig morgenbrød samt morgenavisen kan
afhentes hver dag ved Ruths Brasserie fra klokken
7.30 til 11.00.
Det anbefales at bestille morgenbrødet dagen forinden ved at udfylde en bestillingsseddel i
receptionen, hos tjenerne i Ruths Brasserie eller
online på vores hjemmeside.

Ruths Hotel er mange forskellige aspekter, alle med ambition om at skabe en oplevelse af eksklusiv
forkælelse af alle sanser, hvilket medfører en følelse af indre ro, velvære og tid til hinanden
– det ligger i vores natur.

Hans Ruths Vej 1 . Gl. Skagen . 9990 Skagen
Tlf. (+45) 9844 1124 . www.ruths-hotel.dk
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RUTHS HOTEL OPLEVELSEN
For vores gæster er vi ikke kun et hotel – vi er en oplevelse.
For os ansatte er det ikke kun en arbejdsplads – det er en passion.
– Det ligger i vores natur...
Eksklusiv forkælelse af alle sanser
En gåtur i Gl. Skagen kan i sig selv være en
forkælelse af alle fem sanser. Du får frisk havluft
og smagen af havsalt på læberne til lyden af
bølgernes skvulp samtidig med at vestenvinden ofte kan give nogle dejlige røde kinder,
mens man nyder udsigten fra sømærket. Efter
en gåtur i klitterne kan forkælelsen af smagssansen intensiveres enten med det klassiske
franske køkken i Ruths Brasserie eller med en
gastronomisk oplevelse i Ruths Gourmet. Du
kan ligeledes restituere fra gåturen med enten
en skøn velvære massage i Ruths Wellness eller
måske ved at nyde synet af Skagen lyset og
Gl. Skagen idyllen med en kølende drink på
terrassen. Har du lyst til at nyde skøn klavermusik og forkæle høresansen en fredag aften
med hygge ved pejsens varmende luer, så er
du hjertens velkommen. Ruths Hotel byder
velkommen til alle med ønske om eksklusiv
livsnydelse og forkælelse af alle sanser – og
uden fornemme fornemmelser
Velvære, indre ro samt tid til hinanden
Forkælelse af vores sanser skaber en følelse
af såvel kropslig velvære som mental indre
ro. Det kan være svært at beskrive, men når
man først har prøvet eksklusiv forkælelse og
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livsnydelse, så bliver det en kognitiv lise for
sjælen, der kan være stærkt vanedannende.
Ruths Hotel ønsker ikke at være et luksushotel med mindre begrebet ”tid” anses som
værende luksus. Vi stræber efter at 2 dage på
Ruths Hotel giver den samme afslappende
følelse i kroppen som 2 uger på en sydhavsø.
Vi stræber efter at et kort besøg giver en god
nattesøvn mættet på oplevelser

Ruths Hotel
– det ligger i vores natur
Udtrykket ”det ligger i vores natur” er selvfølgelig en hentydning til, at den skønne,
beroligende og alligevel barske natur i klitlandlandskabet omkring idylliske Gl. Skagen,
er en integreret del af Ruths Hotel Oplevelsen.
Udtrykket hentyder også til, at vi ønsker at forkæle jer og give en oplevelse af høj kvalitet, for
vi kan slet ikke lade være – Det ligger i vores
natur. Sidst men ikke mindst hentyder det til,
at vi jo er et historisk badehotel beliggende i
skønne Skagen, hvilket giver nogle helt grundlæggende parametre i vores DNA – vi bliver
aldrig et strømlinet storbyshotel, og vil altid
holde fast ved at være en oplevelse af eksklusiv
livsnydelse – det ligger i vores natur.
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Gl. Skagen avisen
gennem 20 år
Fortalt af Paul Kjær
Jeg er blevet opfordret til at fortælle lidt om
Gl. Skagen gennem de samme 20 år som Gl.
Skagen avisen nu er udkommet, og da jeg som
nylig afgået formand for Grundejerforeningen
Gammel Skagen har været med i disse 20 år,
er der en naturlig sammenhæng med meget af
det, der er passeret og oplevet i det dejlige Gl.
Skagen – eller Højen – som både fastboende og
sommerhusejere elsker og værner om.
Ruths Hotel og Strandhotellet blev overtaget af
Jørgen Philip-Sørensen, der var stifter og hovedaktionær i Group 4 og hvis hjerte bankende for
hele Skagen.
Philip-Sørensen omdannede i 2003 hotellet til et
gourmetbedested med mesterkokken Michel Michaud i køkkenet, og det blev hurtigt landskendt
og eftertragtet at besøge, men hans initiativrigdom rakte videre med et Yacht værft på havnen,
hvor der blev bygget store spændende lystfartøjer
til velhavere.
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Philip-Sørensen elskede at være i Skagen, men
desværre døde han alt for tidligt som 71-årig i
januar 2010 og ligger begravet på kirkegården i
Gl. Skagen.
Familien har videreført Ruths Hotel med Peter
Jensen som direktør og det er fortsat et tilløbsstykke om end der er foretaget en del ændringer,
og Gl. Skagen har fortsat familien som sommerhusgæster og velyndere.
Som tidligere borgmester Kurt Kirkedal skrev i
sine mindeord: Hvem passer nu på Gl. Skagen,
for Philip-Sørensen er ikke blevet efterfulgt af en
ny Skagen mæcen.
Sømærket på Flagbakken er et andet udtryk for
familiefondes støtte til området, idet Sømærket i
slutningen af 90’erne blev totalt renoveret ved en
donation fra Inge og Asker Larsens fond.
I 2005 rejste en gruppe af grundejere på Rævehulevej forslag om etablering af 5 nye høfder ved
Højen Klit for at standse nedbrydningen af klitten.
// FORTSÆTTES PÅ SIDE 16
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NY VINBU
ÅBNER TIL FORÅ TIK
RET 2019

VINHYTTEN
TEL. 20 84 80

84

– Mulighe
at købe vin m d for
ed hjem
Fri levering i Gl
. Skagen

VELKOMMEN TIL HYTTEFADET I GL. SKAGEN
Hyttefadet og dens stamgæster er en stor del af Gl. Skagen og vi vil bestræbe os på at blive ved med at være et samlingspunkt med god mad, hyggelig atmosfære og den rette
stemning. Vi gør os umage med at bruge de bedste råvarer og ingredienser for at bevare smagen og kvaliteten. Sammen med vores køkkenchef Tue Kristensen og et godt, solidt
team - både i køkkenet og i restauranten, glæder vi os til at servere for vores gæster.

HYTTEFADETS CAFÈ:

LIVE MUSIK OG PRIVATE ARRANGEMENTER:

Hvorfor ikke slå vejen forbi til en dejlig varm kop kaffe eller en kold forfriskning efter en
dejlig gåtur i Gl. Skagens skønne omgivelser. Melder sulten sig, serverer vi forskellige
frokostretter fra kl. 12.

Fra søndag i uge 28 til og med søndag i uge 29 er der livemusik hver aften fra kl. 23.
Programmet kan læses på hjemmesiden.

HYTTEFADETS BRASSERIE:
Om aftenen byder vi vores gæster på moderne velsmagende retter fra vores a la carte
menu, der kan nydes på terrassen, når vejret tillader. Vores a la carte aftenmenu serveres fra kl. 18. Prøv Hyttefadets 3 retters menu til kr. 365,-

Ønsker I at fejre en fødselsdag, fest eller anden begivenhed vil vi meget gerne danne
ramme om arrangementet. Vi er fleksible med menu, ønsker og andre ideer.
Der er mulighed for at afholde arrangementer hele året på Hyttefadet.
Ring og spørg nærmere.

JUL & NYTÅR:
Vi tilbyder julemenu ud af
huset samt vores populære
nytårsmenu til afhentning.
Ring og hør nærmere.

Tlf. 9844 1777

HYTTEFADETS PIZZERIA:
Vi byder velkommen til vores pizzeria, som har åbent i sommerperioden. Vores gourmet
pizzaer er lavet af hjemmelavet dej, tomatsauce og frisk mozzarella ost. Pizzeriaet fungerer primært som take-away, men man kan også nyde sin pizza på stedet.
Ring og bestil på tlf. 98 44 17 78. Vores udvalg kan også læses på hjemmesiden.
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Jens Bergs Vej 2A, 9990 Gl. Skagen www.hyttefadet-skagen.dk

SE ÅBNINGSTIDERNE
på vores hjemmeside:
www.hyttefadet-skagen.dk
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// FORTSAT
En nedbrydning, der desværre viste sig at blive
en realitet over de kommende 10 år, hvor klitten i
dag er reduceret i høfden og ædt af havet, så den
ligger 20-30 meter længere inde.
Opfordringen førte til et totaloplæg fra grundejerforeningen, idet de bestående 18 høfder var
i en nedslidt stand og den daværende Skagen
Kommune støttede forslaget, som blev overgivet
til Frederikshavn Kommune ved sammenlægningen i 2007.
Indtil dette tidspunkt var etablering og vedligeholdelse et kommunalt anliggende via skattebilletten, men ændret lovgivning muliggjorde, at
kommunen kunne vælge at pålægge udgiften på
de grundejere, der nød godt af kystbeskyttelsen.
Derfor blev det et projekt, hvor Frederikshavn
Kommune skulle forestå genopretningen af det
bestående høfdeanlæg og grundejerne betale
den øvrige del og man blev hurtigt enig om fordelingsnøgle og hvem der burde bidrage.
På borgermøde i 2008 viste der sig uenighed om
bidragspligten, idet nogle havde opfattelsen af,
at det fortsat var det offentlige, der skulle betale
og det affødte en del indsigelser, der fik kommunen til at ændre bidragsmodellen, så et betydeligt mindre antal grundejere alene skulle dække
udgiften.
Uenigheden mellem Kommunen og Grundejerforeningen førte i 2013 til et møde i Transportministeriet, hvor den daværende transportminister
Henrik Dam Kristensen kraftigt henstillede til
parterne, at man nu fandt en brugbar løsning, og
man enedes derefter om en afgrænsning på 500
meter fra klitlinjen og ind i landet omfattende ca.
700 grundejere.
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Der vil fremkomme nærmer herom efter lagets
generalforsamling i juli måned.

Fellen i januar 2017 efter stormen Urd

Efter et nyt borgermøde i 2015 indkom et antal
klager, som bevirkede, at hele sagen gik i stå
og hverken Transportministeriet eller Miljøministeriet, der overtog sagsbehandlingen, gjorde
noget for at få afsluttet sagen. I 2017 blev der
etableret et nyt klagenævn, der i sommeren 2017
godkendte selve projektet, men forkastede fordelingsmodellen ud fra de indkomne klager, idet
det rekreative formål i form af en sandstrand ikke
var tilgodeset.
Konklusionen var, at så skulle 60 grundejere, der
var direkte berørte af kystbeskyttelsen, betale de
6 mio. kr. der oprindeligt var fordelt på de 700
grundejere.
På Grundejerforeningens generalforsamling
i sommeren 2017 blev man enige om at søge
at fremskaffe frivillig finansiering og over 200
grundejere bakkede op, så man i efteråret 2017
kunne indgå aftale med Frederikshavn Kommune
om deling af de 6 mio. kr.
Dermed kom der fremdrift i sagen og resultatet
ses nu i form af ny etablerede høfder fra ejendommen Fellen og frem til Solnedgangspladsen.
De bestående høfder er i skrivende stund påbe-

Ruths Hotel - nu en ikonisk Skagen-oplevelse

gyndt genopbygning og hele projektet forventes
færdigt til maj 2019.
Dermed er Gl. Skagen sikret for eftertiden og
det er sket med kommunale midler og frivillige
bidrag fra grundejere til glæde og gavn for hele
området.
Der skal også tilføjes, at den fremtidige vedligeholdelse af høfdeanlægget påhviler et nyoprettet
kystlag, som indtil generalforsamlingen i sommeren 2019 alene består af bidragsyderne til kystsikringen, men som i sit virke også skal tilsigte at
have øvrige grundejere som medlemmer, idet
laget gennem sine kontingenter skal oparbejde
tilstrækkelige midler til den fremtidige vedligeholdelse.
Hvis det frivillige kystlag ikke i længden har tilstrækkelige midler til vedligeholdelse af høfdeanlægget og opsætning af fyrris faskiner, der kan
opsamle fygesandet, så bliver det kommunens
opgave at pålægge et større antal grundejere
vedligeholdelsespligt, og dermed bidragspligt,
og derfor er der brug for opbakning af alle grundejere i Gl. Skagen som fremtidige medlemmer af
det nu etablerede frivillige kystlag.

Et initiativ som alle i Gl. Skagen og turister nyder
godt af, er den cykelsti som er etableret langs
Flagbakkevej. Den er Grundejerforeningen også
part i med delvis finansiering sammen med Skagen Kommune og belysningen på Højensvej blev
fornyet ved Grundejerforeningens mellemkomst.
Nu er dette indlæg ikke kun et spørgsmål om
Grundejerforeningens indsats, men et udtryk for,
at man sammen kan skabe resultater, og derfor
skal der også rundes af med det projekt, som
bliver synligt for alle til Sankt Hans den 23. juni,
nemlig etablering og indvielse af den nye Solnedgangsplads
Her skal arkitektfirmaet Kristine Jensens tegnestue i Aarhus, i samarbejde med billedhuggeren
Ingvar Cronhammar og Bjarne Frost Design, skabe en helt ny plads til glæde for alle skagboere,
sommerhusejere, hotelgæster og turister.
Projektet er finansieret af Realdania, Frederikshavn Kommune, Inge og Asker Larsens fond samt
ENV fonden.
Nævnes skal også betydningen af de mange
time-share hoteller i Gl. Skagen, der med sine
aktiviteter sørger for mange gæster hele året og
dermed sikrer området fortsat liv og trivsel efter
at antallet af fastboende er reduceret til et minimum.
Jeg ønsker Gl. Skagen avisen tillykke med de 20 år
og ønsker alle en god sæson og en herlig sommer,
og glæder mig sammen med alle Gl. Skagboere
over, at vi i fællesskab værner om det gamle og
fremtidige Gl. Skagen.
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Traneklit ligger kun et ”stenkast” fra Vesterhavet.
Nærmere havet kan du ikke bo…….
Traneklit består af 22 veludstyrede lejligheder,
som fremstår flotte og vedligeholdte.
Desuden findes der et dejligt indendørs poolområde
samt nyt motionsrum.
For yderligere oplysninger – bl.a. ledige lejligheder
– se vores hjemmeside www.traneklit.dk

Chr. Møllersvej 12 . 9990 Gl.Skagen . tlf 98 44 13 22
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Historien om Højens vejnavne
af Hans Nielsen
I Skagen fik man, efter megen tovtrækning og
palaver, indført vejnavne i midten af 1920’erne.
Der var på det tidspunkt overhovedet ikke tale
om, at det samme skulle gøre sig gældende i
Højen.
Godt nok havde bygningen af havnen trukket
tæppet væk under høwboerne, men der boede
dog stadig 160 børn og voksne i det gamle fiskerleje. Der var en skole, et postbud – som nok vidste
hvem, der boede hvor – en håndfuld fiskere, avlsbrugere, håndværkere og en masse hjemmegående husmødre.
Men vejnavne, dem måtte man tage til Skagen
for at se.
Højensvej
Dog fandtes Højensvej, som har været i spil siden
1880’erne, altså længe før vejene i Skagen officielt fik navne.
Højensvej var oprindelig ført igennem til Vestre
Strandvej, men i starten af 1960’erne skete der
noget.
Da man omlagde hovedlandevej A 10 og sløjfede
den gamle landevej til Skagen, besluttede man
at lade betegnelsen Frederikshavnsvej gælde til
krydset ved Buttervej. Herfra og ned til Vestre
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Strandvej skulle strækningen nu hedde Hans
Baghs Vej.
Højensvej var herefter kun strækningen fra Frederikshavnsvej uden for indkørslen til Skagen og
frem til nedkørslen ved stranden i Højen.
Grundejerforeningen for Gl. Skagen
Nu vågnede så Grundejerforeningen i Gl. Skagen
med formanden, skibsreder Aage Vollmond, i
spidsen op, og henstillede til byrådet, at Højen
i videre udstrækning fik vejnavne. Byrådet var
straks med på idéen, og det gav grundejerforeningen blod på tanden. Nu ville man også have
det gamle fiskerleje kloakeret – men det er så en
anden historie.
Navngivningen
Grundlæggende benyttede man sig af det samme geniale princip som ved navngivning af veje
i Skagen by. Man tog udgangspunkt i den lokale
historie, og i de personer, som havde haft deres
bopæl ved den vejstrækning der skulle have navn.
Således finder man i den første pulje af vejnavne
i Højen Jeckelsvej, Hans Ruths Vej, Chr. Møllers
Vej, Dommerstien, Jens Bergs Vej og Niels Ottesens Vej. Cementvejen var der lidt diskussion om.
Første bud var Søndervej, men sådan en havde
man jo allerede inde i den store by. Så blev det
til Stationsvej, hvad der kunne være god ræson i,

Jens Rasmussen var en hædersmand i Højen, som helt fortjent bliver mindet gennem et vejnavn.
Foto: Hans Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv Skagen

da den førte til Højen Station. Senere blev navnet
dog ændret til Flagbakkevej. I nyere tid har forvaltningen ikke haft betænkeligheder ved at lægge Søndervænget, Søndermarken, Sønderhede
og Sønderklit helt tæt op ad hinanden til almindelig forvirring.
Højen/Gl.Skagen
I forbindelse med navngivningen vedtog man i
øvrigt, at Højen skulle bibeholdes som officiel betegnelse for Højen byområde.
Bebyggelsen af Højen tog fart, og der gik kun
nogle få år, før der var brug for flere vejnavne. I
1964 satte man en lille snes nye vejnavne i søen:
Sommervej, Kystvej, Nansbovej, Søkongevej,
Hamiltonvej, Kunstnerstien, Klitrosevej, Gl. Skolevej, Havstien, Solvej, Redningsvej, Rævehulevej,

Engklitvej, Bakkevej, Doktorstien, Strandløbervej
og Kikkerbakken.
Man var desværre allerede i fuld galop på vej væk
fra den gode skik med at bruge prægnante vejnavne med lokalt islæt til fordel for vejnavne, der
kunne være benyttet med lige så god ret i Døvling, Assens eller Præstø. Det vides ikke, hvad der
slog klik i forvaltningen, for der er da rigeligt med
originaler og særpræg i Højen til at gennemføre
en mere markant navngivning af vejene.
Kystvej, som er forlængelsen af Niels Ottesens
Vej, blev i 1970 ændret til Havbakken og i 1976
fik man væveren Ida Melchior (1886-1957) mindet ved navngivning af en lille passage østen for
hendes sommerbolig – hvilket var helt i den oprindelige navngivnings ånd.
// FORTSÆTTES PÅ SIDE 20
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STEN, STEN, STEN
Hvor kan sten være frygtelig irriterende, når
man gå på tværs af stranden; når man en tidlig morgen eller efter en varm dag vil have sig
en dukkert. Så er stenene en plage- både på
den tørre strand og på havbunden. Og hvor
kan stenene være fascinerende, når man lidt
senere går langs stranden, og stenene med
deres fortryllende farver stråler én i møde fra
bølgeskvulpet.
Jeg tror ikke, der er nogen, der på en vandretur i havstokken kan dy sig for indimellem at
samle en sten op for at beundre dens farve
eller mønster. De færreste undrer sig måske
over, hvorfor den er havnet her, og hvorfra den
kommer. De smukkeste eksemplarer bliver ofte
stukket i lommen, for så at blive lagt til side,
når man kommer hjem og ser, at fortryllelsen
er forsvundet fra den tørre sten.
Selv kan jeg ikke gå på stranden uden at samle sten. Jeg startede for små 30 år siden for at
samle sten til strandstensudstillingen på Naturhistorisk Museum, men det fortsatte. Er man
én gang bidt af at samle og bestemme svenske
og norske ledeblokke, så bliver man nok aldrig
rigtig færdig.

Jeg er netop færdig med at fotografere de norske sten i samlingen med henblik på at udgive
et hæfte med de mest spændende. Det blev til
fotos af ca. 200 stedbestemte sten, så hæftet
bliver ikke færdig til denne sæson. Det gør derimod en plakat med nogle af de smukkeste
sten fra samlingen, og den vil kunne købes, når
museet åbner den 11. juni i år.
Museet arrangerer flere ture i sæsonen, hvor vi
samler ledeblokke på stranden. Vi samler bare
ikke de våde sten i havstokken, men går højere oppe på stranden, hvor vinden og sandet
igennem flere år har poleret stenene. Så bliver
de ikke kedelige, når man kommer hjem med
dem. De beholder deres blanke udseende for
altid.
De her viste sten er gode eksempler, og der er
mange flere på museet.
Se vores udstilling og deltag i en af vores
naturvandringer på Nordstrand.

NATURHISTORISK MUSEUM SKAGEN
SKAGEN NATURCENTER
Flagbakkevej 30, 9990 Skagen
tlf. (+45) 61 31 00 73 | www.naturmuseum-skagen.dk

MUSEETS ÅBNINGSTIDER: 11. - 28. JUNI: TIRS-FRE KL. 12 - 16 ■ 1. JULI - 4. AUG: ALLE DAGE KL. 12 - 16 ■ 6. AUG - 6. SEPT.: TIRS-FRE KL. 12 - 16 ■ 14. OKT. - 18. OKT. ALLE DAGE KL. 11 - 15
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VI HOLDER ØJE MED GL. SKAGEN...

VI SIKRER DIT HJEM ELLER DIN VIRKSOMHED
MOD UBUDNE GÆSTER OG/ELLER BRAND
Vores mangeårige erfaring på området gør os
i stand til at rådgive om, hvilke alarmsystemer
der vil være de ideelle i dit hus.
Vi monterer og installerer følgende
sikringsanlæg:
ALARMANLÆG M. APP
BRANDALARMSANLÆG
DØR-ADGANGSKONTROL
VIDEOOVERVÅGNING M. APP
Desuden består flere af vores løsninger af
trådløse systemer.

FASTE SERVICEAFTALER
Vi tilbyder faste serviceaftaler på ovennævnte
anlæg og sørger for eftersyn med det interval,
de relevante myndigheder har fastsat som krav.
VÆGTERTJENESTE
DØGNVAGT M. LOKALE VÆGTERE
Vi er det eneste lokale vægterfirma, som er
godkendt af politiet. Vi har kompetencerne
og udstyret, der kan sikre dit hjem eller din
virksomhed – og som lokale har vi Danmarks
korteste udrykningstider. Så vil I føle jer sikre,
så kontakt Steen Jørgensen El-installation A/S.

HVIS DU VIL VIDE MERE, KAN VI KONTAKTES PÅ TLF. 96 79 10 00 TIL EN UFORPLIGTENDE SNAK

Tyverialarmer - Vægtertjeneste - Nøgleservice - Sommerhustilsyn
Munkeklit 7 - Gl. Skagen - 9990 Skagen - Tlf. 96 79 10 00 - Fax. 98 44 37 22
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J.C.C. Møllers ansigt var furet af saltvand og
strabadser, men i omgangen med andre folk
var han venligheden selv og yderst selskabeligt
anlagt. 82-års fødselsdagen blev hans sidste,
men han nød den til langt ud på aftenen.

Møllers gård har fået et kraftigt makeover
efter at Augusta Møller indstillede driften i
1960’erne.
Foto: Hans Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv Skagen

Foto: Lokalhistorisk Arkiv Skagen

J.C.C. Møller
En virkelig velbegrundet navngivning finder man
med Chr. Møllers Vej. Jens Christian Christensen
Møller (1857-1939) var en af fiskerlejets kendte
og respekterede indbyggere. Han drev gården på
Chr. Møllers Vej 8, som han overtog efter sin far i
1890’erne. Markerne lå i nærheden af Højen Station, og det hele blev suppleret med indkvartering
af sommergæster. Samtidig var han aktiv i redningsvæsenet, hvor han virkede som bådmand
ved stationen i Højen 1889-1924. Møller var med
i 31 redningsaktioner, bl.a. Erato, Speed og Igotz
Mendi, hvor der samlet blev reddet 256 skibbrudne. Chr. Møllers far var fisker, men da der ikke altid
var havdage på det stundom stormfulde Skagerak, fik J.C.C. Møller en pæn søskendeflok på ti.
Da han døde i 1939, var han den sidste af det store
Møllerafkom. Hans ugifte datter Augusta Møller,
drev gården videre efter J.C.C. Møllers død.

Klitrosevej er et eksempel på et af de mere
uprægnante vejnavne, og så er væksten jo
alligevel værd at mindes, ikke mindst fordi man
kan lave den mest fantastiske bjesk af de små,
sorte bær. Ikke at forveksle med Rynket rose,
som nu er blevet lagt for had og bekæmpes
med bål, brand og round-up.
Foto: Hans Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv Skagen
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Flagbakkevej 55 . 9990 Skagen
Tlf. 98 44 31 23 | Website: www.skagencamping.dk | E-mail : mail@skagencamping.dk
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Minigolf for hele familien

SKAGEN CAMPING

Gl. Landevej 34
9990 Skagen
Tlf. 31 32 00 09
www.dinogolf.dk

Minigolf for hele familien

Minigolf for hele familien

r
Tø

Minigolf for hele familien

Europas
største
minigolfbane

Minigolf for hele familien

HVOR HAVET OG VENNER MØDES....!

Minigolf for hele familien

SKAGEN CAMPING
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GL. SKAGEN
TRADITIOMEL DANSK SMØRREBRØD

• MORMORMAD

TA’ MED HJEM

3 STK.

SMØRREBRØD PR. STK. 60,Sild og karrysalat
Krydder sild med løg og kapers
Lune stegte sild med bløde løg
Rødspættefilet m/ citron og remoulade
Æg og tomat m/ mayonnaise
Æg og rejer m/ mayonnaise
Kartoffel m/ tomat, stegte løg og bacon
Rullepølse m/ sky og løg

130.-

FRANSKBRØD (HJEMMEBAGT LANDBRØD)
Spegepølse m/ remoulade og stegte løg
Hamburgerryg m/ italiensk salat
Roastbeef m/ remoulade, peberrod & stegte løg
Dyrlægens natmad
Leverpostej m/ rødbede og bacon
Ribbenssteg m/ rødkål og agurkesalat
Oksebryst m/ peberrod og pickles

Mellemlageret ost og peberfrugt kr. 60,Stærk ost med sky, løg og rom kr. 90,1 friturestegt camembert
m/ solbær syltetøj kr. 75,Rejemad med mayonnaise kr. 80,Laks m/ dilddressing kr. 80,Fyldt croissant m/ rejesalat kr. 80,-

Frikadelle med rødkål og agurkesalat

Vi samler på glade gæster
Dit Smørrebrød Gl. Skagen | Jeckelsvej 2 | 9990 Skagen | Tlf. 70 60 62 24

... ELLER NYD EN
AF VORES
HJEMMELAVEDE
LUNE RETTER
OG ANRETNINGER

TRADITIOMEL
DAMROMR
DANSK
OM • SMØRREBRØD
DØRBERRØMS K•SMORMORMAD
NAD LEMOITIDART
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24.4 Bourgogne aften på Ruths Hotel kl. 18:30
en sublim ’Winemakers dinner’ med den
anerkendte Sommerlier Koji Nakada fra vinhuset Lou Dumont i Gevrey-Chambertin.

// JUNI
11.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
		 På turen ser vi på hede mosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig
skagensnaps, snakker opskrifter og nyder
smagsprøver.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 10 - 12 / pris kr. 50,11.6 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
		 Et af de få steder man kan opleve natravnen
er i Skagen klitplantage.
Se natravnen på helt tæt hold og hør dens
sang i sommernatten. Inden tusmørket
sænker sig ser vi på myreløver.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 22 - 23.30
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 10,12.6 RÅBJERG MILE
		 Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter
dyrespor, ser på sjældne og kødædende
planter, snakker sandflugt, skagenslys og
meget mere. En tur for hele familien hvor vi,
hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til
strandtudser.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 10 - 12
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 10,17.6 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Turen starter på Ruths Hotel og går omkring
Højen Kirkegård og Solnedgangspladsen.
Turen fortsætter via små charmerende veje
og stier, hvor du hører om Skagenshusene og
om bydelens fascinerende historie. Fra Kikkerbakken kan du nyde den smukke udsigt over
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Gl. Skagens mange røde tage.
Varighed: Kl. 11.00-12.30
Tilmelding: Skagen Turistbureau. Max 25
deltagere. Min 2 deltagere
Pris: Kr. 100,Mødested: Ved Ruths Hotel.
SNAPSEURTER OG ORKIDEER.
Se venligst beskrivelsen under den 11.6
NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN.
Se venligst beskrivelsen under den 11.6
RÅBJERG MILE
Se venligst beskrivelsen under den 12.6
SKT. HANS AFTEN PÅ RUTHS HOTEL KL. 18:30
Midsommer er en hel særlig tid her på
toppen af Danmark, hvor det legendariske
Skagen lys kan observeres i døgnets 24 timer.
Fejringen af midsommeren kulminerer med
en hyggelig Skt. Hans aften i Ruths Gourmet
med 3 retters menu, kaffe og petit four.
GUIDET TUR I GL. SKAGEN
Se 17.6
SNAPSEURTER OG ORKIDEER
Se venligst beskrivelsen under den 11.6
NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
Se venligst beskrivelsen under den 11.6
RÅBJERG MILE
Se venligst beskrivelsen under den 12.6
DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES.
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan
hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi
mennesker har til fælles med hajer. Til dette
arrangement er der et begrænset antal
pladser. Billetter reserveres på tlf. 61 31 00 73
Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 10.00
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 25,Prisen er inklusiv museumsbesøg.

28.6 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
		 En tur for hele familien. Turen starter på
museet med en introduktion om stenenes
oprindelse. Herefter går turen til stranden,
undervejs kan man få svar på, hvor stenene
kommer fra og hvordan de kan bestemmes.
Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 10-12
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 10,-

// JULI
1.7

GUIDET TUR I GL. SKAGEN
Se 17.6
2.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
		 se venligst beskrivelsen under den 11.6
2.7 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
		 se venligst beskrivelsen under den 11.6
3.7 RÅBJERG MILE
		 se venligst beskrivelsen under den 12.6
4.7 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
		 se venligst beskrivelsen under den 27.6
8.7 GUIDET TUR I GL. SKAGEN Se 17.6
9.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
		 se venligst beskrivelsen under den 11.6
9.7 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
		 se venligst beskrivelsen under den 11.6
10.7 RÅBJERG MILE
		 Se 12.6
11.7 BEACH YOGA PÅ STRANDEN
V/ SOLNEDGANGSKIOSKEN
		 Oplev hvor skønt det er at starte dagen med
opløftende yoga på stranden.
		 75 minutters dejlig morgenyoga for ALLE.
		 Medbring selv yogamåtte eller et stort
strandhåndklæde samt vand.
		 Tilmelding på
www.facebook.com/beachyogavendsyssel
		 Yderligere info: Birgitte, tlf. 2924 1418 eller
info@voksenyoga.dk
		 Pris: kr. 50,- pr. gang

11.7 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
		 se venligst beskrivelsen under den 27.6
12.7 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
		 se venligst beskrivelsen under 28.6
13.07 FISKE- OG SKALDYRSBUFFET PÅ RUTHS
HOTEL, 3 LØRDAGE I JULI KL. 18:30
		 Til alle jer, som elsker smagen af Skagen og
alt godt fra havet, så kan vi glæde med, at
Ruths Gourmet igen i år, byder på vores traditionsrige fiske- og skaldyrsbuffet 3 lørdage i
juli måned.
15.7 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
16.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER.
		 se venligst beskrivelsen under den 11.6
17.7 RÅBJERG MILE
		 Se venligst beskrivelsen under den 10.7
18.7 BEACH YOGA PÅ STRANDEN V/ SOLNEDGANGSKIOSKEN
		 Se 11.7
18.7 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES.
		 Se 27.6
20.7 FISKE- OG SKALDYRSBUFFET PÅ RUTHS HOTEL
		 Se 13.7
22.7 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
23.7 SKAGENS SNAPSEURTER
		 På turen samler vi urter til en rigtig Skagens
snaps, snakker opskrifter og smager blandt
andet på museets nyeste kryddersnaps.
Undervejs ser vi også på andre af hedemosens karakteristiske planter.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 10 - 12. Pris kr. 50,24.7 RÅBJERG MILE
		 Se venligst beskrivelsen under den 10.7
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Foto: Turisthus Nord
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26.8
		
27.8
		
28.8
		

GUIDET TUR I GL. SKAGEN
Se 17.6
SKAGENS SNAPSEURTER
Se venligst beskrivelsen under den 23.7
RÅBJERG MILE
Se venligst beskrivelsen under den 10.7

// SEPTEMBER

25.7 BEACH YOGA PÅ STRANDEN
V/ SOLNEDGANGSKIOSKEN
		 Se 11.7
25.7 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
		 Se venligst beskrivelsen under den 18.7
27.7 FISKE- OG SKALDYRSBUFFET PÅ RUTHS HOTEL
		 Se 13/7
29.7 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
30.7 SKAGENS SNAPSEURTER
		 Se venligst beskrivelsen under den 23.7
31.7 RÅBJERG MILE
		 Se venligst beskrivelsen under den 10.7

5.8
		
6.8
		
7.8
		
8.8

GUIDET TUR I GL. SKAGEN
Se 17.6
SKAGENS SNAPSEURTER
Se venligst beskrivelsen under den 23.7
RÅBJERG MILE
Se venligst beskrivelsen under den 10.7
DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
		 Se venligst beskrivelsen under den 18.7
12.8 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
13.8 SKAGENS SNAPSEURTER
		 Se venligst beskrivelsen under den 23.7
14.8 RÅBJERG MILE
		 Se venligst beskrivelsen under den 10.7

// AUGUST
1.8 BEACH YOGA PÅ STRANDEN
V/ SOLNEDGANGSKIOSKEN
		 Se 11.7
1.8 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
		 Se venligst beskrivelsen under den 18.7
2.8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
		 Se venligst beskrivelsen under den 28.6

19.8
		
20.8
		
21.8
		
22.8
		

GUIDET TUR I GL. SKAGEN
Se 17.6
SKAGENS SNAPSEURTER
Se venligst beskrivelsen under den 23.7
RÅBJERG MILE
Se venligst beskrivelsen under den 10.7
VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
Se venligst beskrivelsen under den 28.6

2.9 GUIDET TUR I GL. SKAGEN Se 17.6
3.9 SKAGENS SNAPSEURTER
		 På turen samler vi urter til en rigtig Skagens
snaps, snakker opskrifter og smager blandt
andet på museets nyeste kryddersnaps. Undervejs ser vi også på andre af hedemosens
karakteristiske planter.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 10 - 12. Pris kr. 50,4.9 RÅBJERG MILE
		 Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter
dyrespor, ser på sjældne og kødædende
planter, snakker sandflugt, skagenslys og
meget mere. En tur for hele familien hvor vi,
hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til
strandtudser.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 10 - 12
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 10,9.9 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
16.9 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
22.9 LÆR AT SAMLE SVAMPE
		 Hvis sommeren har været god, er der allerede nu mulighed for at samle
		 spisesvampe. Lær områdets mest almindelige
svampe at kende.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 11 til ca.13
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 10,Tilmelding nødvendig på tlf. 61310073.

23.9
		
30.9
		

GUIDET TUR I GL. SKAGEN
Se 17.6
GUIDET TUR I GL. SKAGEN
Se 17.6

// OKTOBER
7.10 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
14.10 GUIDET TUR I GL. SKAGEN
		 Se 17.6
15.10 PÅ SVAMPETUR
		 Tirsdag i efterårsferien afholder museet
traditionen tro svampetur for hele familien.
Her kan både børn og voksne få en dejlig tur
med svampekurven.
Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 13 til
ca. kl. 15. Pris voksne kr. 50,- børn kr. 10,16.10 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
		 Vi dissekerer en haj og ser på hvordan
hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi
mennesker har til fælles med hajer. Til dette
arrangement er der et begrænset antal
pladser. Billetter reserveres på tlf. 61 31 00 73
		 Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 11.00
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 25,		 Prisen er inklusiv museumsbesøg.
17.10 RÅBJERG MILE
		 En frisk vandretur til afblæsningsfladen bag
Milen. Her ser vi på dyrespor, trækfugle,
milens dynamik og sæsonens sidste bær og
urter.
		 Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 10 til ca. 12.
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 10,-
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