Vi sætter alle sejl for dig

Turen går til Gjøl
Lørdag 11. august 2012 kl. 10.00 til 16.00

Oplevelser
og aktiviteter
for hele
familien

Dagens program:
11.00 – 11.30

10 – 16 Byens handlende er i festhumør

12.00 – 16.00
10 – 16 Gjøl Sejlklub og Gjøl Ro-og Kajakklub har åbent hus

”Krible-krable”
- aktiviteter på Gjøl Havn for børn og barnlige sjæle
Kom i øjenhøjde med krabber, rejer, fisk og andet ”kravl”

med diverse aktiviteter. Prøv at ro en kajak, sejle en optimistjolle, surfe
eller være gast på en sejlbåd

12.00 – 14.00

10 – 16 Minimarked på Gjøl Havn

Gjøl og ”Fiskerne” - fra roman til virkelighed
Orientering og beretning om Gjøl med udgangspunkt i Hans Kirks roman
”Fiskerne”

og har gode og favorable tilbud i dagens anledning. Gør en god handel
i Dagli´Brugsen, ”Kastanien”, Clinic Solsikken, Gjøl Marinecenter,
Gørtleren og hos havnegrillen.

Stort sildebord på havnen
Couvertpris: kr. 60,- Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn i samarbejde
med Gjøl Kro og ”Grillen”

10 – 16 Aktivitetsdag på sportspladsen og i motionscentret
Gjøl Gymnastik- og Boldklub har spændende aktivitetstilbud
for hele familien

14.00 – 15.30
14.00 – 16.00

10 – 16 Geocaching
Find skattene og gå på opdagelse på Gjøl. Introduktion for
begyndere kl. 11

Musik og hygge på havnens terrasse
”Marco-trio” underholder

15.00 – 15.45

Lokalhistorisk Forening har åbent hus
Fortælling om og rundvisning i Gjøl Kirke
En perle i romansk stenkunst

10 – 12 GVA-Gjøl Vakuum og Gjøl Maskinfabrik har åbent hus
og viser rundt. Gørtleren har åbent værksted

14.30 - 16. 00

Stort kagebord i Gjøl Forsamlingshus
Betaling

10 – 12 Fugle- og Naturtur til Gjøl Bjerg, Ulvedybet og fjordengene

10.30

Deltagerbetaling: kr. 30,- Fugle, landskaber, landvinding, vildtreservater,
gjøltrolde, kryddersnapse, smagsprøver. Lav din egen kryddersnaps.

14.30 - 15.30

Kapsejlads på Limfjorden

13.00 - 15.00

Starten går

11 – 12

Smag på Limfjorden
Med mad fra naturens eget skatkammer. Betaling.

Besøg en minkfarm/svinefarm – Hovvej 49/76.

Besøg ”Gjølbåden”
Se og hør fortællingen om den gamle træ-fragtbåd
og fremtidsplanerne for den

Fri parkering
(P-logo) – der
anvises p-pladser

Kom tæt på mink og svin, og få et indblik i produktionen
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Arrangører:
Foreninger og virksomheder på Gjøl
i samarbejde med VisitJammerbugten
www.paagjoel.dk • www.naturcafeen.dk
www.gjoel-sejlklub.dk • www.visitjammerbugten.dk

Velkommen til en spændende dag ved Limfjorden i Jammerbugt Kommune

