
13-18 OKTOBER 2019

HALLOWEEN
I GUDHJEM

BOGSTAVSJAGT 
ALLE DAGE
Kom og gæt dagens ord - bogstaverne gemmer sig 
rundt i Bech Chokolade. Hvis du gætter det rigtige 
ord, er du med i lodtrækningen om dagens præmie. 
Vinderen kåres hver dag kl 15 og skal være tilstede. 
Bech Chokolade

FIND SPØGELSERNE 
ALLE DAGE
Det spøger i det gamle ishus. Find alle spøgelser 
i ishuset og vær med i lodtrækning om 4 stk 
Halloween is. Vinderen kåres kl. 15.30 blandt de 
tilstedeværende deltagere.  Gudhjem Special

TÆL PERLERNE
ALLE DAGE
Gæt hvor mange perler der er i glasset og vind en 
præmie, hvis du kommer tættest på. Du skal være 
tilstede, når vinderen udtrækkes kl 16.30. MayB for 
you.

BØRNE DISCOTEK - hvis vejret tillader det
MANDAG KL 19-21
Festligt børne diskotek i Gudhjems kæmpe labyrint 
med masser af god (og høj) musik. Æbleskiveboden 
ved siden af labyrinten er åben. Gudhjem havn. 
Gratis

KARAMEL SKYDNING 
MANDAG TIL FREDAG KL 14
Konkurrencen, for alle mellem 3-11 år. Her skal du 
skyde til måls med karameller og ramme! Karamel 
Kompagniet. Gratis 

GLASPUSTNING
MANDAG TIL FREDAG KL 10-15.30
Oplev at vi puster glas i Gudhjem Glasrøgeri. Gratis

HVOR MANGE ER DER I KRUKKEN? 
MANDAG-FREDAG 
Kom og gæt mandag til fredag. Vind et gavekort til 
JanneK på kr. 200. Vi trækker en vinder dagligt kl. 
14.30.  Butik JanneK 

BØRNE MOTIONSLØB
TIRSDAG KL 16
Løbet er 2 km og starter i Holkadalen kl. 16.30. 
Husk tilmelding ved startstedet fra kl. 16.00. Der vil 
være masser af præmier i klassen fra 3-7 år og 8-14 
år samt på lodtrækning. Pris kr. 30

TÆL ALLE EDDERKOPPERNE 
MANDAG TIL FREDAG KL 15-17 
BØRNEAKTIVITET 
På Restaurant BrøDDans terrasser er edderkopperne 
sluppet fri!  Kom, tæl dem og træk en mundgodte 
som gevinst.

GÆT EN SILD
MANDAG TIL TORSDAG
Gæt en sild og vind en middag for to. Vinderen 
udtrækkes kl. 13. Gudhjem Røgeri

GRÆSKAR-KAST
BORNHOLMSMESTERSKAB
TORSDAG KL 13
Kom og kast med græskar – der er både hold for 
voksne og for børn. Husk at tilmelde dig på forhånd, 
sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 16. oktober. 
OBS - Ingen tilmeldinger på selve dagen! Dagli’ 
Brugsen. Gratis

GYS I BIOGRAFEN  
TORSDAG KL 22
Biografen viser en uhyggelige familiefilm. 
Arrangementet er egnet for børn fra ca. 11 år. Scala 
Gudhjem Biograf. Gratis.

ALLEHELGEN PÅ PROVIANTEN
“Uegnet for Børn”. I ugens løb åbner Provianten 
døren for alle de døde, fis, ballade, levende vine, 
levende musik og alle de ånder, som måtte have lyst 
til at hænge ud på havnebaren. Følg med på facebook 
proviantengudhjemhavn for nærmere detaljer.

KÆMPE HALM LABYRINT
ALLE DAGE • HELE DAGEN
Farer du let vild? Så skal du passe ekstra godt på i den 
store sjove halmlabyrint – siden starten af Halloween 
i Gudhjem er den vokset sig mere end dobbelt så 
stor. Færden er på eget ansvar. Husk at der er salg af 
æbleskiver, pølser og varme drikke ved labyrinten. 
Gudhjem Havn. Gratis. Sponsoreret af Borndal 
Agro v/ Simon Holm

FANG FIRE FEDE EDDERKOPPER
ALLE DAGE KL 12-16
Er du dygtig? Så får du en præmie, hvis du fanger fire 
fede edderkopper - er de mon levende? Gudhjem 
Havn. Pris kr. 20

GRÆSKAR UDSKÆRING
ALLE DAGE KL 12-16
Kan du skære ansigter? Der er præmier til de 
bedste i hver kategori: Det mest kreative, det mest 
særprægede og det sjoveste. Vinderne kåres kl. 
16. Præmier fra Karamel Kompagniet, BECH 
Chokolade og Restaurant Brøddan. Gudhjem Havn. 
Pris kr. 25-35

PYNT DIN EGEN CUPCAKE
ALLE DAGE KL 10-15
Lav en fin cupcake. Eller måske en uhyggelig i dagens 
anledning. Café Klint. Pris kr. 40

RAFLE DIN PRIS
ALLE DAGE KL 10-17
Hos Lifestone kan du rafle dig til masser af rabat. 
Lifestone

SNOBRØD OVER BÅL
ALLE DAGE KL 12-16
På kaffebaren norresan kan både voksen og børn 
hygge sig med snobrød over bål, hvis vejret tillader 
det. Pris kr. 30

GÆT ET GRÆSKAR 
ALLE DAGE
Gæt vægten af dagens glasgræskar. Vinderen 
udtrækkes kl. 15.30. Gudhjem Glasrøgeri

GÆT JULEKALENDERENS VÆGT
ALLE DAGE
Gæt vægten af dette års gourmet julekalender og vind 
den til dig selv. Vinderen blandt de tilstedværende 
kåres kl. 17. Karamel Kompagniet

Hekse kommer flyvende ind fra øst. Græskar ruller i gaderne. 
De underjordiske kommer frem. Uhyggen breder sig i Gudhjem... 

Gys • Glæde • Græskar • Gudhjem 
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