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Vi foreslår at du kommer til et af vore velkomst-
møder. Her vil du blive orienteret om ugens spæn-

dende program. Det er gratis at deltage i
Træfpunkt®, når du bor hos en af de viste partne-
re. Ellers koster det kr. 40,- at blive medlem af

Træfpunkt®. Deltagerbevis kan købes på et af 
følgende Turistbureauer:

Betaling:
Ved den enkelte aktivitet.

Mødested:
Ved den pågældende aktivitet. Detailkort udleveres ved tilmelding.

Tilmelding:
På de enkelte turistkontorer eller på informationsmødet.

DK
Vær med i de mange 

aktiviteter og mød nye 
legekammerater!

Flere gange om dagen arran-
geres der i juli og august akti-
viteter for børn i alle aldre. Vor
populære aktivitetsguide, der
foruden dansk også taler tysk
og engelsk, sørger for at ingen
behøver at kede sig. 

Der laves forskellige former for
leg, viden om gamle dage
samt ture ud i naturen m.m. 
Aktiviteterne henvender sig til
hele familien, flere er endda
lagt an på, at forældre og bed-
steforældre skal være med. 

Vi glæder os til at se dig!

www.treffpunkt.dk

Safari Camping, Rebild

Hadsund Camping

Hobro Camping, Gattenborg

Privat Overnatning Hobro

Øster Hurup Camping

Dokkedal Camping

Hvordan kan jeg deltage?

ARDEN TURIST- & REJSEBUREAU
Jernbanegade 6, 9510 Arden

Tlf.: 9856 1488
ardenturist@mail.tele.dk • www.visitarden.dk

HOBRO TURISTINFORMATION
Adelgade 30, 9500 Hobro

Tlf.: 9657 6613
turist@visithobro.dk • www.visithobro.dk

SEJLFLOD TURISTKONTOR
Snebærvej 2A, Mou, 9280 Storvorde

Tlf.: 9831 1336
visitsejlflod@sejlflod.dk • www.visitsejlflod.dk

REBILD-SKØRPING TURISTBUREAU
KulturStationen, 9520 Skørping 

Tlf.: 9982 8440
info@roldskovturist.dk • www.roldskovturist.dk

HADSUND KOMMUNES TURISTBUREAU
Kystvejen 34, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Tlf.: 9858 8211
mail@visitoesterhurup.dk • www.visitoesterhurup.dk



UGEPROGRAM – FOR BØRN I ALLE ALDRE...
Uge 27–34 2004

FREDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested Alders-

gruppe

Kl. 10.00
–13.00 Leg med ler

Under kyndig vejledning kan du
lave de flotteste ting i ler. 
Lad fantasien blomstre.

Lys & Keramik
Gården, Arden

Voksne/Børn
40,-

Alle
Min. 10
personer

Alle – dog
ikke barne-

vogne,
kørestole og

stærkt
gangbe-
sværede.
Min. 15

pers.
Børn u/4år
kan sidde v.

forældre

Børn u/4år
gratis

Derover
100,- pr.
person

Mulighed
for at købe
forfriskning-
er på turen

Start og stop
v/Turistkontoret,

Arden

Med de store heste spændt for
vognen kører vi en dejlig tur ind
i den store, dybe Rold Skov. Vi
gør holdt undervejs, og picnic-

kurven kan medbringes.

Hestevognstur
i Rold Skov 

Kl. 14.30
–16.30

TIRSDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested Alders-

gruppe

7–12 år
Min. 10
personer

Børn 25,-
inkl. 1 alko-
holfri drink.
Forældre er
velkomne

på terrassen
til et godt

tilbud.

Børnediskotek på
”Folkevognen” i

Øster Hurup

Her vil der være dansekonkur-
rencer, look-a-like konkurrencer
og musik med professionel disc-

jockey.

Børnedisko
Folkevognen

Kl. 14.30
–16.30

TORSDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested Alders-

gruppe

Kl. 10.15
–12.00

Mad i 
1000 år

Vi grutter mel, laver dej og
bager fladbrød på pander over
åben ild. I er med til at lave

vikingedessert af tykmælk med
bær, nødder, æbler, fløde og

honning. Til sidst er I med til at
vaske op på vikingemanér.      

VikingeCenter
Fyrkat, Hobro

Voksne
125,-

Børn 80,-

Inkl.
deltagelse
i aktivitet-
erne på

Gasmuseet
i Hobro

Alle
Min. 8 

Max. 25
personer

Kl. 12.15
–13.30

Mad i 1000
år fortsat

Vi er rykket 1000 år frem, skal
lave mad som da farmor var ung
og med Frk. Jensens kogebog.

Vi bager brød og laver sandwich
med salat, som i 1960´erne. I
er med til at lave karry-salat,
sommersalat og syltetøj med
sommerens forskellige bær.

Gasmuseet
i Hobro

Alle
Min. 8 

Max. 25
personer

MANDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Mødested Pris dkr. Alders-

gruppe

Infomøde

Information om hvad Træfpunkt®

Himmerlandsparken 2004 
byder på af aktiviteter for 

hele familien.

GratisKulturStationen i
Skørping AlleKl. 10.00

–11.00

ONSDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested Alders-

gruppe

Alle
Max. 30
personerGratisVildmosegård v.

Dokkedal

Her vil der være rundvisning på
Vildmosegården, fortælling om
pilotprojektet ”Lille Vildmose

som naturpark” hvad det 
omfatter, hvilke aktiviteter der
er sat i gang, og hvad der kan

opleves i mosen, m.v. 

Se og hør om
den eneståen-
de natur i og

omkring
Lille Vildmose

Kl. 10.30
–12.00

Alle – 
dog ikke 

barnevogne,
kørestole

etc.

Voksne 20,-

Børn 15,-

Start og slut på
p.plads v/

Pumpevejen -
lige syd for Rold
Storkro, Rebild

Det er anderledes og spænden-
de, at færdes i den eventyrlige

Troldeskov, når nattemørket 
falder på og skyggerne får 

fantasien til at sprudle. En god
ide, at medbringe lommelygte
og varm drik i termokanden.

Nattevandring
i Rold Skov -
Troldeskoven

Kl. 23.00
–01.00

Alle
Max. 15
personer

Børn 30,-
inkl.

materialer

Voksne
15,-

Hjemstavns-
museet i Als

Vi laver pilerangler, hestetøm-
mer, lavendelparaplyer og andet

legetøj af forhåndenværende
materialer. Vi prøver også at

kærne smør og fremstille 
sennep.

Hvordan var
det at være

barn i år
1804

Kl. 13.00
–16.00

Rundvisning
og fortælling

på Den Gamle
Smedje

”Remisen”

Her vil vi fortælle om hvad der
arbejdes med, sammenhængen
med mosen, se smedene arbej-

de på konkrete opgaver og
måske kan du selv prøve at

hamre et stykke jern.

GratisRemisen i
Dokkedal

Alle
Max. 25
personer

Kl. 10.00
–11.30

Galleri
Havgården

hvor moseeg
bliver til de

forunderligste
skulpturer

Her vil der være rundvisning i
det lille galleri, fortælling om
hvorledes materialet moseeg
opstår, hvor det kommer fra,

hvor gammelt det er og hvordan
det bearbejdes, m.v.

Gratis
Galleri

Havgården,
Dokkedal

Alle
Max. 25
personer

Kl. 12.30
–14.00

Kl. 14.00
–16.30

15.07.04
22.07.04
29.07.04
19.08.04

Rundvisning
på det gamle
landbrugsmu-
seum med de
mange dyr og
tilberedning af
friske ørreder 

Vi går langs Simested Å ned 
til dambruget og henter ørreder,

som vi renser og tilbereder i 
de små rygeovne og nyder et
lækkert måltid i de skønne

omgivelser. Du kan selv 
kombinere det med en 
fisketur i Simested Å.

Boldrup Museum
Voksne 25,-

Børn 25,-

Alle
Min. 5 

personer

Leg med
musik og hus-
flid. Kom og

prøv selv.

Leg med træ og lav dit eget
legetøj. Leg med halm – lav din
egen uro eller kornfletning. Leg
med uld – spind en tråd, filt en
bold eller væv uden væv. Leg
med musik – prøv at spille 

violin eller harmonika. 

Voksne
20,-

Børn gratis 

Materiale-
udgift 15,-

Spillemands-
museet i Rebild

Alle
Min. 5 

deltagere
Kl. 11.30

–13.00

Cowboy og
indianer

aktiviteter

Afhængig af vejret bliver 
det indendørs eller 

udendørs aktiviteter. 

Voksne 15,-
Børn 30,- 

Inkl. entré
og

materialer

Lincoln Log
Cabin/

Blokhusmuseet,
Rebild

AlleKl. 14.30
–16.00

Bøf & Bowl Her vil vi spise og bagefter
bowle 1 time med instruktør.

Voksne/
Børn

49,- incl.
bowling,

leje af sko,
mad og lille

gave til 
børnene

Familiebowling i
Bowl & Fun,

Hobro

Alle
Min. 12/
Max. 40
personer

Kl. 18.00
–20.30

Kl. 14.00
–16.30

01.07.04
08.07.04
05.08.04
12.08.04

Prøv dine fær-
digheder som
cirkusartist i
den 92 år

gamle cirkus-
bygning

Her vil vi jonglere, lave 
akrobatik, trylle m.m. Se 

udstillingen og høre en lille 
bid af cirkushistorien.

Cirkusmuseet
i Rold

Voksne 25,-

Børn 5,-

Alle
Min. 5 

personer

Kl. 19.00
–21.30

Aften-sejltur
på Mariager
Fjord med

hjuldamperen
Svanen

Her vil vi sejle fra Mariager 
ind mod Hobro og nyde den

pragtfulde natur.
Der kan bestilles mad i forvejen.

Svanen,
Mariager Havn

Voksne 90,-
inkl. 1 øl,
vand eller

kaffe
Børn 4–11

år 50,- 
inkl. en lille
overraskelse

Alle

SØNDAGE
Tidspunkt Aktivitet Beskrivelse Pris dkr.Mødested Alders-

gruppe

Kl. 13.00
–14.00

Infomøde v.
Byscenen v.

Turistbureauet
i Øster Hurup

Information om hvad 
Træfpunkt® Himmerlandsparken

2004 byder på af aktiviteter 
for hele familien.

Infomøde
i Øster Hurup Gratis Alle

Alle
Voksne 20,-

Børn 5,-

Spillemands-
museet i Rebild

Med den helt rigtige spille-
mandsmusik danses gamle

danse. Få hjælp af de rutinere-
de dansere og få en fornøjelig

eftermiddag.

Liegstouw –
Traditionelle
danske danse 

Kl. 14.00
–17.00

I dag har jeg gravet efter

guld, og det var helt vildt

skægt. I en klub hvor der var

andre børn fra andre lande. I

aften skal jeg ud at spise og

bowle med bedstemor, og i mor-

gen aften skal vi hele famili-

en ud at gå i Rold Skov, hvor de

siger at trolde og røvere fin-

des. Så må jeg nok hellere sove

inde ved far og mor. Jeg skal

også prøve at være cirkusartist

Kære dagbog!

og måske viking – det er

bare helt vildt skægt

Vi har også været ude at bade

flere gange - stranden er

bare super. 
Her sker så meget, og i 

morgen vil jeg skrive 

noget mere til dig.
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