Kattegat
7. - 15. august 2021

ugen

Kom og oplev
den nordjyske Kattegatkyst
i dagene fra den
7. - 15. august 2021.
Oplevelser ved kyst, hav
og strand for både
store og små.

Skagen

Hirsholmene

Frederikshavn

Limfjorden
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Deget

Oplevelser ved Kattegatkysten
Kattegatugen sætter hvert år fokus på den nordjyske Kattegatkyst. Kattegat
kysten byder på et væld af mangfoldige oplevelser og aktiviteter for hele familien.
Badevenlige sandstrande, solopgange, fuglekikkeri og hyggelige stunder i de
charmerende kyst - og havnebyer. I dagende fra den 7. august til den 15. august
kan du under Kattegatugen opleve Kattegatkysten gennem forskellige aktiviteter
ved kyst, hav og strand. Kom med på opdagelse i Limfjorden med fiskenet, saml
affald på Deget ø ved Frederikshavn eller oplev et væld af oplevelser ved Det Grå
Fyr i Skagen.
Naturen ved Kattegatkysten byder på mange smukke oplevelser. Nyd stilheden,
roen og atmosfæren på mange af de afmærkede ruter og stier. Klitplantagerne
mod Kattegat er spændende naturområder at udforske til fods. Her slynger den
ene del af Nordsøstien sig fra Skagen og videre syd på til Grenå. Nordsøstien
er en del af den mere end 5000 km lange vandrerute, som er etableret rundt
Nordsøen på gamle historiske spor.

Tejster, Hirsholmene

Mange fugle flokkes ved Kattegatkysten. De mange lavvandende områder langs
Kattegatkysten er vigtige rastepladser for mange fugle, herunder den lysbuget
og mørkbuget knortegås samt gravand, ederfugl, sortand, fløjsand, bjergand
og mange flere. På Hirsholmene yngler den smukke alkefugl, tejsten og mindst
1000 par yngler der. Hirsholmene er som naturfredet område et oplagt sted til
fred og ro for de mange tejster, som har brug for minimal forstyrrelse for at have
god ynglesucces. Når tejsterne bliver forstyrret, forlader de deres reder og så
kan krager og andre æggetyve specialisere sig i at tage deres æg.
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Fascinerende
og fantastiske

HAVFUGLE
Nu skal du møde nogle af de fascinerende og fantastiske havfugle, som
du kan se og opleve langs den nordjyske Kattegatkyst. Nogle af dem kan
styrtdykke ned i havet med 100 km/t, nogle spiser mågeunger til frokost
og andre kan blive over 40 år gamle.

Sule
Sulen er en eminent jæger. Sulen jager ved at
kredse over havet for at styrtdykke ned i havet.
Sulen kan få en fart på helt op til 100 km/t i timen,
når den rammer havoverfalden og derved komme flere meter ned under havoverfladen. Her fanger den småfisk, som sild og makrel.

Strandskade
Strandskaden er en almindelig vadefugl som
forekommer ved de danske kyster, men ses også
midt i byerne i industriområder. Strandskaden er
en af de fugle som kan opnå en høj alder, og det
er ikke ualmindeligt at de kan blive 25 år gamle nogle er endda blevet over 40 år.

Svartbag
Svartbagen er den største ynglende mågeart i
Danmark. Svartbagen kan kendes på sin sorte
ryg, sine lyserøde ben og den røde plet på næbbet. Svartbagen har en stor appetit og det er ikke
ualmindeligt, at den gerne napper et par fugleunger eller mindre mågearter til dens frokost.
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Arrangement ved Limfjorden
Sammen i naturen – børnedag

Vidste du at?

Under Limfjordens blanke overflade findes der et mylder af liv.
Det er bare de færreste, der har set det. Det skal der nu laves om på.
Denne dag hopper vi i et par waders og går ud i det lave vand med et net under
armen. Der skal fiskes.
Med lidt held - fanger vi dyr med de underligste navne:

Flæsketerning, tangnål og kutling.
Undervejs fortæller naturvejlederne om disse fantastiske – og
besynderlige skabninger. Det bliver en dag, hvor børnene får
rykket deres viden og naturinteresse ud i Limfjordens vande.
Mødested: Hesteskoen, Rørdalsvej, Aalborg Øst
Tid: tirsdag den 10. august Kl. 10.00 - 12.00

Den sortmundede
kutling er en invasiv art og
har invaderet de danske have
og medført udfordringer for
havmiljø og kystfiskeri. Man
arbejder på et nyt projekt for
at forvandle Kutlingen fra
plage til et produkt, som er
spiselig og rentabel.

Arrangører: Naturvejlederne Esben Buch og Ole Henrichsen
Aalborg Kommune
OBS: Børn kun i følge med voksne.
Aktiviteter for børn ældre end 5 år.
Alt grej udlånes.
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Affaldsindsamling på Deget
Hjælp med at samle affald

Vidste du at?

Deget er en lille ubeboet ø i Kattegat øst for Frederikshavn.
Fra havet driver der desværre en del affald ind på øen, og det vil vi tage over og
fjerne. Transport til Deget, skal du selv sørge for, det kan være i din jolle, eller i
din kajak. Du medbringer selv en affaldspose til turen og et par havehandsker,
samt mad og drikkevare. Vi regner med at være tilbage i Rønnerhavnen ved 13
tiden. Vi sørger senere for ilandbringning med båd af det indsamlede affald, og
efterfølgende kørsel til genbrugspladsen i Frederikshavn.
Tid og sted: Mandag den 9. august 2021
Vi mødes på Rønnerhavnen kl. 9.00
Nordre Strandvej 60, 9900 Frederikshavn

Mere end
150 millioner tons plastik
findes i havene i dag.
Den store mængde
plastik kan skabe
problemer for dyre og marinelivet.

For ikke at forstyrre fuglelivet alt for meget, er deltagerantallet begrænset til
30. Tilmelding til Ole Stenbakken på mail:
sfsocs@outlook.dk. Tilmelding efter først til mølle princippet.
Praktiske ting:
Vi skal gå rundt på øen på store sten, og der er mange brændenælder på øen.
Derfor er et par praktiske sko, samt lange bukser en fornuftig påklædning til denne tur. Vi håber du vil hjælpe naturen den 9. august.
Kom og deltag!

5

Stenrev

Kæmpesten Deget

Deget og Hirsholmene var oprindelig bakker, der blev skubbet op og aflejret foran indlandsisen. Det kaldes randmorænebakker, fordi de blev skabt
langs isranden. Samme isrand skabte bakkestrøget ved Gedebjerg og
Pikker Bakker syd for Frederikshavn. Isen kom fra Norge og flød hen over
egnene omkring Oslofjorden. Det ses af strandstenene. På Deget finder
du hurtigt sten af larvikit og rhombeporfyr fra knytnævestørrelse til badeboldsstørrelse. De to stentyper findes som fast fjeld mellem Oslo og Larvik
og kaldes for ledeblokke, fordi de leder os på sporet af, hvordan indlandsisen bevægede sig. Isen smeltede, havet steg og bakkerne blev til øer, der
langsomt blev slidt ned af bølger og strøm. Kun de største og tungeste
sten blev tilbage som stenrev. Ler og sand er vasket ud og skyllet til mere
fredeligt vand. Landhævning har bragt disse stenrev op over havniveau,
og de står i dag tilbage som stenmarker under navne som Hirsholm, Deget
og Kølpen.

Kaffesten for kajakroere. Granitsten for
geologer. Og det endda med både xenolither, aplitter og exfoliation. Hele herligheden samlet i én kæmpesten lige midt
mellem himmel og hav ud for Frederikshavn. Deget er en ø, der udelukkende
består af sten. Alle finere partikler - ler,
silt, sand og grus - er skyllet væk af havet
fra det, der før var en morænebakke. En
enkelt sten er større end de andre - langt
større. Den ligger på Degets sydspids
underligt amøbeformet. 7 meter måler
kæmpen på det længste led og vægten anslås trods den uberegnelige form
til 100 tons. Det gør den til Vendsyssels
tredje største sten.

Foto: Henrik J. Granat

Forsvarsværker igennem Danmarks Historie

På Deget findes rester af forsvarsværker fra forskellige krige i Danmarkshistorien. En skanse blev
opført fra 1712 og stod færdig i 1715. Den bestod af en firkant med 50x50 m jordvold omkranset af en grav. Hele sydøst
siden samt det meste af nordøstsiden er nu spist af havet. Skansen blev brugt under Den Store Nordiske Krig 1700-1712,
hvor Tordenskjold vandt sin berømmelse. Og taget i brug igen under Englandskrigen 1807-1814.
Der er registreret 8 steder med rester af tyske krigsinstallationer i beton fra besættelsestiden 1940-1945. I 1994 byggede
Besættelsesmagten et lyskasterbatteri på Deget. Den ottekantede bunker nord for kæmpestenen er resterne af et fjernstyringsanlæg til lyskasteren. I betonbygningen lige ved kæmpestenen stod elværket til krigsinstallationerne.

Historie om øen Deget
Fort Dey

2. Verdenskrig

Under Store nordiske Krig i 1712 blev der på Deget bygget
et voldanlæg med tilhørende vagtbygning, et corps de guarde, til beskyttelse af skibene, der lå på reden. Man talte
om redouten Deget eller Fort Dey, og den blev stærkt armeret 4-18 pundiger jernkanoner. Dvs. kanonkuglen vejede 18
pund, hertil medgik 9 pund krudt ved affyringen. Rækkevidden ved kerneskud var 6-800 m, ved rikochetskydning ca.
det dobbelte.
Under kanonbådskrigen i 1807-14 mod englænderne udvidedes vagtstyrken til 40 mand under månedslieutnant
Risum, og der oprettedes en lodsstation under ledelse af
lodsoldermand Hedemarch. Deget var en fremskudt post
med eget rekognosceringsfartøj, der flere gange spillede en
afgørende rolle, når der var uro i farvandet. Endnu kan man

Besættelsesmagtens aktiviteter på øen var i to dele - alle
meget sidst i krigen.
I 1944 etablerede den tyske kriegsmarine et lyskasterbatteri på Deget. Det er stort set det alle bunkerne stammer
fra. Lyskasterbatteriet kom til at indgå i et mere omfattende
system i og ved Frederikshavn på ca. 25 lyskasterbatterier,
hvoraf nogle allerede blev etableret i 1940. Kun nogle få
blev som på Deget udbygget med beton - det være sig ved
Strandby, Meiling, Flade Rævdal og Sulbæk. Og delvis Hirsholm. Alle batterierne indeholdt som standard en lyskaster,
et elværk, et maskingevær og 10 mand i en barak. Ved nogle
batterier også et lytteapperat og ved nogle et fjernstyringsanlæg til lyskasteren. Den 8-kantede bunker på Deget var
netop til fjernstyringsanlægget. Garagen på sydspidsen var
rigtig nok til elværket.
I 1945 påbegyndte krigsmarinene et luftværnsbatteri med
fire 75 mm kanoner opstillet på betonplader. Til batteriet
skulle tilgå ca. 100 soldater indkvarteret i barakker. Batteriet nåede ikke at blive færdig - men kanonerne kom til øen
inden befrielsen. Kanonerne blev sprængt på øen efter be-

nok fornemme størrelsen og indretningen af voldanlægget.

frielsen.
Kilde: Kenneth Kristensen
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Det Grå Fyr i Skagen
I 1858 stod Det Grå Fyr færdigbygget efter 4 års opførelse, og den 1. november 1858 blev
fyrets lanterne tændt for første gang. Siden da har Det Grå Fyr været kendt som et af
Danmarks mest ikoniske fyranlæg.
Et fyrtårn for fugle - og naturliv

Oplevelser i Det Grå Fyr

I 2014 valgte Realdania By og Byg at købe det ledige fyran-

I Det Grå Fyr kan du gå på opdagelse i naturens - og fugle-

læg og der blev igangsat en gennemgående renovering af

nes fascinerende verden. Når sommeren går på hæld, sker

de gamle bygninger, så fyrmesterens gamle smukke bolig

der nye spændende ting i naturen. Lyden af den skrigende

kunne sikres til eftertiden. I maj 2017 åbnede Naturstyrel-

mursejler forsvinder, da mursejleren igen trækker sydpå.

sen i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

De hætteklædte hættemåger opsøger danske farvande un-

et natur - og fugle formidlingscenter i underetagen i fyrme-

der deres fældning og skifter nu til en mindre iøjnefalden-

sterens gamle bolig. Formidlingscenteret er centreret om-

de fjerdragt. Sandløberen løber langs stranden og i udstil-

kring det enestående fugletræk over Skagen, og dette er

lingen kan du læse mere om sandløberen frk. Zackenberg,

der særlig grund til.

som besøgte Skagen 4 år i træk. Mere end 380 fuglearter

Et af Europas bedste steder at se på fugle

er truffet i Skagen. Grundet vindforhold varierer antallet af

Skagen Odde er ikke kun mål for mange millioner af tu-

sete trækfugle meget fra år til år. Men sammenlagt noterer

rister hvert år, det er også mål for millionvis af trækfugle

observatørerne omkring 500.000 hav- og landfugle om

som hvert år ligger vejen forbi Skagen. Skagen Odde fun-

året. Besøg Det Grå Fyr og find ud af hvorfor det er så inte-

gerer som en flaskehals og derfor sker der en kulmination

ressant at observere de mange fugle. Her finder du spæn-

af trækfugle, som har fulgt kysten nordpå. Skagen Odde er

dende udstilling, en anderledes butik, masser af guidede

fuglenes sidste stop, inden de flyver mod nord ud over

ture, en fantastisk udstilling og en café ud over det sædvan-

havet.

lige.

I udstillingen i Det Grå Fyr kan man på en ny og levende
måde dykke ned i trækfuglenes adfærd. Hvordan finder

Blink - mad, vin og kaffe
Hovedelementerne i vores køkken er det

fuglene vej og hvordan kan små fugle flyve over enorme

grønne, og så tilbereder vi også fantastisk

afstande? Fugle er på mange områder fascinerende og me-

fisk. Vi høster grøntsager, urter og blom-

get interessante og man kan bruge dem som indikation på

ster på vores mark ved Knivholt udenfor

hvordan naturen ændrer sig forskellige steder i verden, blot

Frederikshavn. Vi får æg fra Bøgebæk.

ved at følge deres trækruter og trækmønstre.

Henter agurker, bønner, bær hos Knud
på Eskebæk, for bare at nævne nogle af

Vidste du at...

vores nordjyske leverandører. I vores

Grenen er et vigtigt pejlepunkt for millioner af trækfugle?

mad bruger vi tang, strandurter og andet

Allerede fra starten af skulle fyrpersonalet indsende rap-

grønt fra strandkanten som vi sanker fra

porter til myndighederne om, hvor mange fugle og hvilke
arter, der omkom ved at flyve mod fyrets lanterne. Som
regel kunne lanternen holde til sammenstødet, men i 1916
knuste en flok vildgæs glasset, der var en halv tomme tykt.
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Skagen Odde. Vores køkken arbejder sæsonbaseret, og derfor skifter maden på
jeres tallerkener hver dag. Det skal vi nok
fortælle jer mere om, når I kommer.
Matilde, Søren og Niels fra Blink

Entrépriser
Voksne 75,Børn (4-15 år) 30,Familiebillet
2 voksne + 4 børn (4-15 år)
200,-

TAG PÅ OPDAGELSE VED DET GRÅ FYR I SKAGEN
Det Grå Fyrs naturskønne beliggenhed indbyder til vandreture, sælture og fuglekiggeri. Nyd en afslappende stund i fyrhaven, efter du har taget de 210 skridt til toppen af Danmarks næsthøjeste fyr, eller nyd en lækker frokost ved foden af Fyret
hos café Blink! Oplev hvordan fuglene trækker på tværs af lande og hvordan de finder vej i den interaktive udstilling.

Bliv medlem af Det Grå Fyrs Venner
Bliv medlem af Det Grå Fyrs Venner og bliv en del af et
fællesskab, hvor naturen og fuglene danner rammen for
lærerige arrangementer og godt samvær. Bliv en del af
FamilieNaturklubben, hvor hele familien er velkommen,
når vi tager på opdagelse i naturen.

Som medlem får du del i mange fordele
•

Gratis entré til Center og Fyrtårn hele året.

•

Gratis deltagelse eller rabat på ture og arrangementer.

•

Gratis deltagelse i FamilieNaturklubben.

•

10 % rabat ved leje af feriehus ved Toppen af Danmark

•

10 % rabat i butik og hos café Blink.

•

50 % rabat på entré til Nordsøen Oceanarium

•

50 % rabat på entré til Lille Vildmose Centret

•

50 % rabat på entré til Randers Regnskov

•

50 % rabat på entré til Vadehavscentret

Det Grå Fyr
The Grey Lighthouse

Medlemskabet koster 200,- for voksne og 50,- for børn.
Gælder et år fra indmeldelsesdato.
Læs mere på detgraafyr.dk

Fyrvej 36, 9990 Skagen - Tlf. +45 7210 9011 - Skagengraafyr@nst.dk - Detgraafyr.dk

8

Arrangementer ved Det Grå Fyr
Strandrengøring ved Østkysten
Lørdag den 7. august kl. 10.00 - 12.00
Det Grå Fyr sætter denne lørdag i forbindelse med Kattegatugen fokus
på affald og plastikforurening ved hav og kyst. Kom forbi Det Grå Fyr og
deltag i den store strandrengøring. Med frisk havbrise i lungerne, plastikhandsker og havfaldsposer går vi samlet ud mod kyst og stand, hvor vi
samler det plastik, skrald og skidt som vi finder.
Strandrengøringen tager ca. 1,5 - 2 timer. Efter indsamlingen sorterer vi
affaldet. Hvilken affald har vi fundet? Hvorfor er det dog havnet der? Og
hvorfor er det skadeligt for naturen og dyrelivet ved kyst og hav.
Måske vi har fundet så meget, at du kan lave din egen fantasi skralde
person, dyr eller måske en fugl?
Arrangementet foregår fra Det Grå Fyr og er gratis i forbindelse med
Kattegatugen.

Lav din egen Strandskattekiste
Søndag den 8. august kl. 10.00 - 13.00
Kom forbi i tidsrummet mellem kl. 10.00 – 13.00 denne søndag, når vi
forvandler æggebakker til sjove og kreative strandskattekister.
Et arrangement for hele familien, hvor kreativitet og ny viden om strandens sten, skaller, muslinger og andre sjove genstande danner rammen
for en hyggelig og kreativ dag.
Du kan efterfølgende tage din strandskattekiste med på stranden og gå
på opdagelse efter strandens skjulte genstande.
Tilmelding senest dagen før til skagengraafyr@nst.dk. Anfør navn, dato
samt antal personer.
Arrangementet foregår i Birders Club ved Det Grå Fyr og er gratis.
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Havets ressourcer
Mandag den 9. august kl. 10.00 - 12.00
Vi går en tur langs kysten, hvor en af vores lokale fiskere fortæller om
hvad man har kunnet fange tidligere og hvad man fanger i dag. Carl-Jesper Hermansen, tidligere formand for Danmarks Fiskeriforening og for
Skagen Fiskeriforening fortæller om havets ressourcer. Matilde som er
kok ved Blink, giver dig et indblik i det tang, som hun bruger i maden.
Tilmelding senest dagen før til skagengraafyr@nst.dk. Anfør navn, dato
samt antal personer.
Arrangementet foregår fra Det Grå Fyr og er gratis i forbindelse med
Kattegatugen.
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Ringmærkningstur
Mandag den 9. august kl. 13.00 -14.30
Det Grå Fyrs fuglestation – Skagen fuglestation ringmærker flere steder
på Grenen. Vi går ud til et af disse steder og følger ringmærkerne og får
et spændende indblik i, hvordan fuglene fanges, arts- og aldersbestemmes. Samtidig hører vi om, hvor fuglene kommer fra og hvor rejsen går
hen og mange andre historier fra ringmærkerne.
Tilmelding senest dagen før til skagengraafyr@nst.dk. Anfør navn, dato
samt antal personer.
Arrangementet foregår fra Det Grå Fyr og er gratis i forbindelse med
Kattegatugen.

Åben Fryser
Tirsdag den 10. august kl. 13.00 - 14.00
Vær med når vi åbner fuglestationens fryser og de døde fugle genopstår! Lokale og gæster har gennem vinteren været så venlige at aflevere
døde fugle og dyr til os herude i Det Grå Fyr. Vi åbner fryseren og ser
hvilke dyr der er på køl.
Arrangementet foregår fra Det Grå Fyr og er gratis i forbindelse med
Kattegatugen.
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Havterne tur på Grenen
Onsdag den 11. august kl. 10.00 - 12.00
Kom med på en af vores guidede Havterne ture på Grenen. Vores dygtige guider Knud og Niels vil fortælle undervejs om disse fantastiske flyvere. Vejret afgør ruten men overraskelser skal nok dukke op og under alle omstændigheder vil der være spændende fortællinger undervejs.
Tilmelding senest dagen før til skagengraafyr@nst.dk. Anfør navn, dato samt antal personer.
Arrangementet foregår fra Det Grå Fyr og er gratis i forbindelse med Kattegatugen.

Ringmærkning i Fyrhaven
Fredag den 13. august kl. 13.00 - 14.00
Ringmærkning i Fyrhaven. Årligt ringmærkes der 5-10.000 fugle i området ved Grenen. Registreringen bidrager til
ny viden om fuglenes trækveje. Se hvordan fuglene fanges, vejes og aldersbestemmes og hør om nye historier om
de mange fugle, der passerer Skagen.
Tilmelding senest dagen før til skagengraafyr@nst.dk. Anfør navn, dato samt antal personer.
Arrangementet foregår fra Det Grå Fyr og er gratis i forbindelse med Kattegatugen.
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Sælerne på Grenen
Den spættede sæl
Den spættede sæl er den mindste af sælerne på Grenen, men den mest
forekomne sæl på Grenen. Den kan kendes på sit lille, korte hoved, flade
næse og sit nærmest hvalpeagtige udtryk i hovedet. Farven varierer fra
lysegrå til gråbrun med et spættet mønster, som er unikt for hver enkelt
sæl. Deraf kan der kendes forskel på de forskellige individer.

Danmarks største rovdyr: Gråsælen
Den store gråsæl er derimod et relativt sjældent syn på Grenen, men det forekommer, at den finder sin vej
til Grenen. Gråsælen er noget større end den spættede sæl, og kan veje helt op til 300 kg.
Gråsælen kendetegnes ofte ved den strømlinede krop, med den grålige pels med spredte
mørke pletter. Hovedet er kegleformet, og kan fra siden minde meget om et voksent hunde hoved.
Bestanden af Gråsæler er i fremgang i Danmark,
og sidste år (2020) tilbage i februar blev der set
hele 16 gråsæler, som hvilede sig på Grenen.

Sæler og pattedyr ved kysten
Lørdag den 14. august kl. 9.00 - 11.30
Kom med på tur når Anders Østerby fortæller om sæler og pattedyr ved kysten.
En tur for både store og små. Undervejs på turen stopper vi op et par gange,
hvor Anders fortæller om noget af alt det interessante vi kommer forbi. Der er
mulighed for at låne kikkert ved Det Grå Fyr, så vi kan se sælerne tydeligt i deres
naturlige omgivelser. Når vi er på sæltur, er det vigtigt at vi holder god afstand
til sælerne, også selvom vi får muligheden for at gå helt tæt på. Sælerne er vilde
rovdyr og det er derfor vigtigt, at holde god afstand til dem.
Tilmelding senest dagen før til skagengraafyr@nst.dk
Arrangementet foregår fra Det Grå Fyr og er gratis i forbindelse med
Kattegatugen.
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Arrangementer ved Blink
Vandkantslytning ”Amerika”
Lørdag den 7. august 19.45-21.30
Temaet for denne aften er ”Amerika”. Arrangementet er på engelsk.
Kom med på en rejse over havet til Amerika, det forjættede land, der
skræmmer og fascinerer med sine høje tinder og dybe dale. USA er ekstremernes land, paradoksernes land, et land så stort og fjernt og mærkeligt, at det kan være svært at forholde sig til. Fra toppen af Danmark
stiller vi ind på en radiofrekvens, der fanger alt fra Tupac til film noir, break-up-sange - alt sammen fortalt af stærke amerikanske historiefortællere. Sæt dig til rette og lad dig rive med af historierne, og bliv samtidig en
lille smule klogere på amerikansk radio. Billetten inkluderer også et glas
saft, vin eller øl og et dejligt tæppe til at ligge på eller holde varmen med.
Pris: 265 kr. pr. person.
Billet kan købes på Blinks hjemmeside
https://www.blinkblinkblink.dk/arrangementer

Vandkantslytning
Søndag den 15. august 19.45-21.30
Temaet for denne aften er ”Svæven over Skagen”.
Vi skal lytte til lydfortællinger, som på hver sin måde handler om at være
i luften. Både i konkret og metaforisk forstand. Fra fyrets top skal du
møde udsvævende, dristige og drømmende fortællinger, der kun lader
sig fordøje med himlen som samtalepartner. Dette arrangement er sommerens sidste vandkantslytning. Her skal vi ikke sidde i klitterne, men vi
inviterer jer sammen med Det Grå Fyr helt op i fyrtårnets top.
Billetten inkluderer også et glas saft, vin eller øl og et dejligt tæppe til at
ligge på eller holde varmen med.
Pris: 265 kr. pr. person.
Billet kan købes på Blinks hjemmeside
https://www.blinkblinkblink.dk/arrangementer
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