
SOL OVER 
GUDHJEM
i efterårsferien

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.

HALLOWEEN SVØMME-DISCO
LØRDAG D. 21. OKT. KL. 19-21
Svømme-disco med DJ, lysshow i vandet, høj musik, dans 
og uhygge. Denne aften vil være med “show lys” i vandet, 
høj musik, dansk og (u)hygge! Du kan købe drinks og 
snacks. For alle børn mellem 8-13 år – forbudt for voksne. 
Tilmelding i Gudhjem Svømmehal. Pris kr. 50

Elsker du Gudhjem - ligesom os? 
Så følg os på facebook/Gudhjem Events eller på 

www.Gudhjem.nu. 
Halloween i Gudhjem arrangeres af 

Gudhjem Event- og Erhvervsforening med 
stor hjælp fra 

Aktive Kvinder og andre frivillige. 

HALLOWEEN
I GUDHJEM

15.-20. OKT 2017

Hekse kommer flyvende ind fra øst 
Græskar ruller i gaderne

De underjordiske kommer frem
Uhyggen breder sig i Gudhjem 

FLERE 
AFSKYELIGE AKTIVITETER



HÆSLIGE HØJDEPUNKTER AFSKYELIGE AKTIVITETER

GYSER-SKRIVEVÆRKSTED
MANDAG KL. 11-17
SKRIV OG FORTÆL DIN EGEN GYSER-HISTORIE. 
Børnebogsforfatter Kirsten Sonne Harild guider dig gennem 
historieskrivningen og sammen med billedkunstner Jo Dam 
Kærgaard ”iscenesætter” vi din historie, med ansigtsmaling 
og masker. Det er gratis at deltage inklusiv frokost. Bindende 
tilmelding: Først til mølle (gudhjembanken@gmail.com) - 
fordelt mellem 20 herboende og tilrejsende børn og unge 
i alderen 6-18 år. Læs mere: gudhjembanken.dk. Projektet 
er støttet af Bornholms Brand A.m.b.a. og Sparekassen 
Bornholms Fond. Sted: BANKEN. 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 laver græskar i glas kl. 14.30-15.30. Gudhjem 
Glasrøgeri. Gratis

KARAMEL PRODUKTION
MANDAG & ONSDAG KL. 10-16
Oplev karamelproduktionen og nyd en lækker smagsprøve 
og duften af lune karameller. Karamel Kompagniet. Gratis

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. 17. oktober. OBS - Ingen 
tilmeldinger på selve dagen! Dagli’ Brugsen. Gratis

GYS I BIOGRAFEN  
TORSDAG KL. 22
Biografens bar har åbent med blod dryppende drinks, 
og andet godt. Kl. 22 starter aftenens uhyggelige familie 
film. Arrangementet er egnet for børn fra ca. 11 år. Scala 
Gudhjem Café & Biograf. Gratis.

GÆT EN SILD
Gæt en sild og vind en middag for to. Vinderen 
udtrækkes kl. 13 
Gudhjem Røgeri, mandag- torsdag

GÆT HVOR MANGE 
GRÆSKAR 
Gæt antallet af græskar i glasklokken. Vinderen 
udtrækkes kl. 15.30
Gudhjem Glasrøgeri, hver dag

GÆT EN FLØDEBOLLE
Gæt en flødebolle og vind. Den heldige vinder 
udtrækkes kl. 15
Bechs Chokolade, hver dag

GÆT ANTALLET AF 
PYRAMIDER
Gæt antallet af pyramider og vind chokolade for 
kr. 1000.- Vinder får direkte besked. 
Kjærstrup Chokolade, hver dag

GÆT VÆGTEN AF 
JULEKALENDEREN
Gæt vægten af årets gourmet julekalender 
og vind den til dig selv. Vinderen blandt de 
tilstedværende kåres kl. 17
Karamel Kompagniet, hver dag

KLAUSTROFOBISKE 

KONKURRENCER

KÆMPE HALM LABYRINT
HVER DAG • 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

FANG FIRE FEDE EDDERKOPPER
HVER DAG 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
HVER DAG KL. 12-16
Kan du skære ansigter? Der er præmier til de bedste i 
hver kategori: Det mest kreative og det mest særprægede. 
Vinderne kåres kl. 16. Præmier fra Kjærstrup Chokolade, 
Gudhjem Special og Karamel Kompagniet. Gudhjem 
Havn. Pris kr. 25-35

PYNT DIN EGEN CUPCAKE
HVER DAG KL. 10-15
Lav en fin cupcake. Eller måske en uhyggelig i dagens 
anledning. Café Klint. Pris kr. 35

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

DRAGE FLYVNING OG SNOBRØD 
OVER BÅL
HVER DAG KL. 12-16
På kaffebaren norresan kan både voksen og børn bygge og 
dekorere drager fra 12 til 16, samt der er snobrød over bål, 
hvis vejret tillader det. Pris kr. 30

LABYRINT SPRINT LØB
SØNDAG KL. 14
Er du den hurtigste gennem den kæmpe store labyrint? Det 
kræver hurtighed, held og et pust fra en heks – eller måske 
kan du få hjælp af de underjordiske? Labyrinten. Gratis


