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lØrdaG den 2. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 21.00 UNGDOMSFEST (Posefest) - Diskotek STORKEN og BRO 
(kendt fra TV og Årets Grøn Koncert)

Gamle Hal

torsdaG den 7. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 19.00 CIRKUS MONGO v/Hanstholm Skole

fredaG den 8. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 10.00 OFFICIEL ÅBNING AF JUBILÆUMSFESTEN:
Byens borgere, skoleelever, børnehaver m.fl. mødes ved Aukti-
onshal 1, hvor der uddeles flag.

Auktionshal 1

Kl. 10.05 MINISTERBESØG: Fiskeriminister Karen Ellemann modtages af 
Borgmester Lene Kjelgaard Jensen, Thisted Kommune, Formand 
for Hanstholm Havns bestyrelse Martin Vestergaard, Havnedirek-
tør Niels Clemensen, Hanstholm Havn og formand for Hanstholm 
Havns Fiskeriforening, Jan N. Hansen. Fiskeriminister Karen 
Ellemann ringer med auktionsklokken for at markere åbningen på 
Hanstholm Havns 50 års jubilæum, akkurat som Kong Frederik 
IX gjorde ved havnens indvielse i 1967. Hansted Kirkes Pigekor  
synger ”I østen stiger solen op”.

Auktionshal 1

Kl. 10.15 MUSIK / KORSANG: Fiskeriminister Karen Ellemann eskorteres 
til Multihallen, og defilerer her forbi flagsatte fartøjer i bassin 4, og 
skolernes pigekor synger. 

Multihallen

Kl. 10.40 JUBILÆUMS ANDAGT v/PASTOR FINN FEILAN:
Hansted Kirkes Pigekor, 3. - 4. klasser fra Hanstholm skole og 
Hanstholm Friskole der synger ”Se nu stiger solen” og ”Tak Gud 
for denne lyse morgen”.

Multihallen

Kl. 11.00 OFFICIEL ÅBEN RECEPTION FOR BYENS BORGERE:
Statsminister Lars Løkke Rasmussen ankommer til Multihallen, 
og modtages af Fiskeriminister Karen Ellemann, Borgmester 
Lene Kjelgaard Jensen, Formand for Hanstholm Havns besty-
relse Martin Vestergaard og Havnedirektør Niels Clemensen og 
formand for Hanstholm Havns Fiskeriforening, Jan N. Hansen. 
Formand for Hanstholm Havns bestyrelse Martin Vestergaard ta-
ler, efterfulgt af et ”længe leve” for Hanstholm Havn. Borgmester 
Lene Kjelgaard Jensen taler. Statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen taler. Fiskeriminister Karen Ellemann taler. Herefter er der 
kaffe, kage og saftevand – og udstillingen åbner.

Kl. 12.15 AFSLØRING AF JUBILÆUMSGAVEN fra brugerne på havnen:
Afsløring foretages af Statsminister Lars Løkke Rasmussen. 
Velkomst ved Fiskeriformand Jan Hansen og formanden for udv.
af Jubilæumsgaven Svend Heiselberg. Skulpturerne er lavet på 
Grønland af kunstneren Jens Erik Kjeldsen

Skulpturpladsen
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Kl. 10.00-16.00 HISTORISK UDSTILLING – HAVNEN GENNEM 50 ÅR:
Gamle og nyere film om havnen, plancher og effekter fra Hanstholm 
Havn gennem 50 år. Oplev den gamle slagter, Slikbutikken og den 
gamle bager. Vækker garanteret minder. Udstillingen er bemandet 
med ambassadører fra Hanstholm fra alle erhverv, og som har været 
med igennem alle 50 år. De vil være behjælpelig med vejledning og 
gode historier.

Multihallen

”SMAG PÅ HANSTHOLM” – LOKALE SMAGSPRØVER
FISKERI- OG SERVICESEKTOREN VISER HVAD HANST-
HOLM KAN: Virksomheder indenfor fiskeri, eksportør- og 
servicevirksomhed viser hvad Hanstholm står for. Der uddeles 
smagsprøver på lokale produkter, og der er velskænket fadøl og 
kold vin til tørstende sjæle.

Multihallen

ÅBNE SKIBE OG HAVNERUNDFART: Fiskeriundervisnings 
skibet ”ATHENE” ligger ved kaj, og modtager alle som er interes-
seret i fiskeri uddannelsen, og alle som bare er nysgerrige.  Andre 
fiskefartøjer fra Hanstholm byder velkommen ombord, så man 
kan få et indblik i, hvordan livet er på søen.

Havnen
Kaj: 23-24-41

Kl. 11.00-16.00 NYHAVN 17: Kom ind og oplev den legendariske beværtning 
”NYHAVN 17”, som betjenes af Marineforeningen. Her er der 
sang og musik, og kolde øl fra fad fra Thisted Bryghus. Man kan 
sågar få sig en lille svingom. Et besøg værd. Peter Sørensen 
synger Fisker Thomas.

Multihallen

FOTO KONKURRENCE – HAVET – HAVNEN - MENNESKENE v/Fyret

NATIONALPARK THY: Hvad er Nationalpark THY? Dyreliv og 
fuglekiggeri, guidede ture i Nationalparken, historien om tilblivelsen, 
Atlantvolden og meget mere får man indsigt i, når naturvejlede-
ren fortæller samtidig med et smukt og fascinerende syn ud over 
Nationalparken.

v/Fyret

HANSTHOLM SHOPPING CENTER (se åbningstider):
Hanstholm Shopping Center rummer mange velassorterede 
butikker, barer og spisesteder. Centret vil i jubilæumsdagene 
være ekstra pyntet, og der vil foregå mange forskellige aktiviteter 
(se ?). Der er konkurrencer med gode præmier, og ekstra gode 
priser i anledning af havnens jubilæum. 

Hanstholm
Shoppingcenter

HARBOE FISKEREN: C. C. Harbo var en redningsmand, som 
i 1908 blev lavet en statue af, der skulle stå ved Christiansborg 
med kongen på sin hest med de vigtigste job i samfundet den 
gang (redningsmand, politiker, købmand, og så videre). Men den 
blev for dyrt så man fik kun kongen og hans hest. Og En dag i 
1909 ude på havet ved Hanstholm kom der et frygteligt uvejr så 
han druknede, men C. C. Harbos statue var lavet så den blev 
sendt til Skagen havn i 1932, men beboerne ville have en red-
ningsmand fra Skagen, så de truede med at kaste den i havnen, 
men den står der endnu. Og den gipsfigur som hende der lavet 
statuen (Anne Marie Carl-Nielsen) brugte til at kigge efter er der 
blev lavet en ny af den gamle gipsfigur, som har stået i maskin-
hallen siden 1983 på fyret. Men i 2017 blev den sat i Hanstholm 
kirkecenteret.

Kirkecentret

HANSTHOLM KUNSTBYGNING:
Udstilling om Kunstbygningens historie gennem tiderne.

Roshagevej
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MUSEUMSCENTER HANSTHOLM: Oplev Nordeuropas største 
befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, og kør en tur med muse-
umstoget gennem befæstningen. Se og hør den spændende 
historie om Hanstholm under besættelsen. 
Åbningstider: Fredag 11-14  / lørdag 10-12 / søndag 10-13

Museumscentret

STORT LEGELAND FOR BØRN (indhegnet plads):
Børnene kan frit besøge det store LEGELAND, der er under 
konstant opsyn af voksne. 
Åbningstider: fredag 11-16 / lørdag 10-16 / søndag 10-16

v/Multihallen

lØrdaG den 9. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 10.00-16.00 HISTORISK UDSTILLING – HAVNEN GENNEM 50 ÅR:
Gamle og nyere film om havnen, plancher og effekter fra Hanst-
holm Havn gennem 50 år. Oplev den gamle slagter, Slikbutikken 
og den gamle bager. Vækker garanteret minder. Udstillingen er 
bemandet med ambassadører fra Hanstholm fra alle erhverv, og 
som har været med igennem alle 50 år. De vil være behjælpelig 
med vejledning og gode historier.

Multihallen

”SMAG PÅ HANSTHOLM” – LOKALE SMAGSPRØVER:
FISKERI- OG SERVICESEKTOREN VISER HVAD HANSTHOLM 
KAN. Virksomheder indenfor fiskeri, eksportør- og servicevirk-
somhed viser hvad Hanstholm står for. Der uddeles smagsprøver 
på lokale produkter, og der er velskænket fadøl og kold vin til 
tørstende sjæle.

Multihallen

ÅBNE SKIBE OG HAVNERUNDFART: Fiskeriundervisnings ski-
bet ”ATHENE” ligger ved kaj, og modtager alle som er interesseret 
i fiskeri uddannelsen, og alle som bare er nysgerrige.  Andre 
fiskefartøjer fra Hanstholm byder velkommen ombord, så man kan 
få et indblik i, hvordan livet er på søen.

Havnen
Kaj: 23-24-41

NYHAVN 17: Kom ind og oplev den legendariske beværtning 
”NYHAVN 17”, som betjenes af Marineforeningen. Her er der 
sang og musik, og kolde øl fra fad fra Thisted Bryghus. Man kan 
sågar få sig en lille svingom. Et besøg værd. Oves Kapel kl. 12-14  
Mogens & Michael underholder kl. 14 - 16.

Multihallen

FOTO KONKURRENCE – HAVET – HAVNEN - MENNESKERNE v/Fyret

NATIONALPARK THY: Hvad er Nationalpark THY? Dyreliv og fu-
glekiggeri, guidede ture i Nationalparken, historien om tilblivelsen, 
Atlantvolden og meget mere får man indsigt i, når naturvejlederen 
fortæller samtidig med et smukt og fascinerende syn ud over 
Nationalparken

v/Fyret

HANSTHOLM SHOPPING CENTER (se åbningstider):
Hanstholm Indkøbscenter rummer mange velassorterede butikker, 
barer og spisesteder. Centret vil i jubilæumsdagene være ekstra
pyntede, og der vil foregå mange forskellige aktiviteter. Der er 
konkurrencer med gode præmier, og ekstra gode priser i anledn-
ing af havnens jubilæum.

Hanstholm
Shopping Center
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HARBOE FISKEREN: C. C. Harbo var en redningsmand, som 
i 1908 blev lavet en statue af, der skulle stå ved Christiansborg 
med kongen på sin hest med de vigtigste job i samfundet den 
gang(redningsmand, politiker, købmand, og så videre). Men den blev 
for dyrt så man fik kun kongen og hans hest. Og En dag i 1909 ude 
på havet ved Hanstholm kom der et frygteligt uvejr så han druknede. 
men C. C. Harbos statue var lavet så den blev sendt til Skagen havn 
i 1932, men beboerne ville have en redningsmand fra Skagen, så 
de truede med at kaste den i havnen, men den står der endnu. Og 
den gipsfigur som hende der lavet statuen (Anne Marie Carl-Nielsen) 
brugte til at kigge efter er der blev lavet en ny af den gamle gipsfigur, 
som har stået i maskinhallen siden 1983 på fyret. Men i 2017 blev 
den sat i Hanstholm kirkecenteret.
Hør den spændende fortælling om C. C. Harbo - Fortalt af fhv. 
borgmester og oldebarn af figuren Ejner Frøkjær kl. 10 - 13

Kirkecentret

HANSTHOLM KUNSTBYGNING:
Udstilling om Kunstbygningens historie gennem tiderne.

Roshagevej 18

MUSEUMSCENTER HANSTHOLM:
Oplev Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, 
og kør en tur med museumstoget gennem befæstningen. Se og 
hør den spændende historie om Hanstholm under besættelsen.
Åbningstider: Fredag 11-16  / lørdag 10-16 / søndag 10-13

Museumscentret

STORT LEGELAND FOR BØRN (indhegnet plads): Børnene kan 
frit besøge det store LEGELAND, der er under konstant opsyn af vok-
sne. Åbningstider: fredag 11-16 / lørdag 10-16 / søndag 10-16

v/Multihallen

Kl. 11.00-16.00 Fiskeriets dag Havnen

Kl. 13.00-15.30 FISKEAUKTIONEN FYLDER 50 ÅR /RECEPTION/JUBILÆUMSAUKTION Auktionshal 1

Kl. 18.00-01.00 JUBILÆUMSFEST MED MUSIK OG DANS:
Birthe Kjær & Feel Good Band – 10 mands orkester

Hanstholm Hallen

sØndaG den 10. septemBer
Tidspunkt: Arrangement: Sted:

Kl. 10.00-16.00 HISTORISK UDSTILLING – HAVNEN GENNEM 50 ÅR:
Gamle og nyere film om havnen, plancher og effekter fra Hanst-
holm Havn gennem 50 år. Oplev den gamle slagter, Slikbutikken 
og den gamle bager. Vækker garanteret minder. Udstillingen er 
bemandet med ambassadører fra Hanstholm fra alle erhverv, og 
som har været med igennem alle 50 år. De vil være behjælpelig 
med vejledning og gode historier.

Multihallen

”SMAG PÅ HANSTHOLM” – LOKALE SMAGSPRØVER:
FISKERI- OG SERVICESEKTOREN VISER HVAD HANSTHOLM 
KAN. Virksomheder indenfor fiskeri, eksportør- og servicevirk-
somhed viser hvad Hanstholm står for. Der uddeles smagsprøver 
på lokale produkter, og der er velskænket fadøl og kold vin til 
tørstende sjæle.

Multihallen

ÅBNE SKIBE OG HAVNERUNDFART: Fiskeriundervisnings ski-
bet ”ATHENE” ligger ved kaj, og modtager alle som er interesseret 
i fiskeri uddannelsen, og alle som bare er nysgerrige.  Andre 
fiskefartøjer fra Hanstholm byder velkommen ombord, så man kan 
få et indblik i, hvordan livet er på søen.

Havnen
Kaj: 23-24-41



15

NYHAVN 17: Kom ind og oplev den legendariske beværtning 
”NYHAVN 17”, som betjenes af Marineforeningen. Her er der sang 
og musik, og kolde øl fra fad fra Thisted Bryghus. Man kan sågar 
få sig en lille svingom. Et besøg værd.
Musik ved Rytmix kl. 12 - 16.

Multihallen

FOTO KONKURRENCE – HAVET – HAVNEN - MENNESKERNE v/Fyret

NATIONALPARK THY: Hvad er Nationalpark THY? Dyreliv og fu-
glekiggeri, guidede ture i Nationalparken, historien om tilblivelsen, 
Atlantvolden og meget mere får man indsigt i, når naturvejlederen 
fortæller samtidig med et smukt og fascinerende syn ud over 
Nationalparken

v/Fyret

HANSTHOLM SHOPPING CENTER (se åbningstider):
Hanstholm Indkøbscenter rummer mange velassorterede butikker, 
barer og spisesteder. Centret vil i jubilæumsdagene være ekstra
pyntede, og der vil foregå mange forskellige aktiviteter. Der er 
konkurrencer med gode præmier, og ekstra gode priser i anledn-
ing af havnens jubilæum.

Hanstholm
Shopping Center

HARBOE FISKEREN: C. C. Harbo var en redningsmand, som 
i 1908 blev lavet en statue af, der skulle stå ved Christiansborg 
med kongen på sin hest med de vigtigste job i samfundet den 
gang(redningsmand, politiker, købmand, og så videre). Men den blev 
for dyrt så man fik kun kongen og hans hest. Og En dag i 1909 ude 
på havet ved Hanstholm kom der et frygteligt uvejr så han druknede. 
men C. C. Harbos statue var lavet så den blev sendt til Skagen havn 
i 1932, men beboerne ville have en redningsmand fra Skagen, så 
de truede med at kaste den i havnen, men den står der endnu. Og 
den gipsfigur som hende der lavet statuen (Anne Marie Carl-Nielsen) 
brugte til at kigge efter er der blev lavet en ny af den gamle gipsfigur, 
som har stået i maskinhallen siden 1983 på fyret. Men i 2017 blev 
den sat i Hanstholm kirkecenteret.
Hør den spændende fortælling om C. C. Harbo - Fortalt af fhv. 
borgmester og oldebarn af figuren Ejner Frøkjær kl. 10 - 13

Kirkecentret

HANSTHOLM KUNSTBYGNING:
Udstilling om Kunstbygningens historie gennem tiderne.

Roshagevej 18

MUSEUMSCENTER HANSTHOLM:
Oplev Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, 
og kør en tur med museumstoget gennem befæstningen. Se og 
hør den spændende historie om Hanstholm under besættelsen.
Åbningstider: Fredag 11-16  / lørdag 10-16 / søndag 10-13

Museumscentret

STORT LEGELAND FOR BØRN (indhegnet plads): Børnene kan 
frit besøge det store LEGELAND, der er under konstant opsyn af vok-
sne. Åbningstider: fredag 11-16 / lørdag 10-16 / søndag 10-16

v/Multihallen

Kl. 10.00-11.00 HUG DIG TIL EN FLOT GAVE I ISBLOKKEN:
Mange flotte gaver gemt i isblokken.

v/Multihallen

JUBILÆUM FOR BØRN:
Mega stor og sjov kagemand og saftevand

Multihallen

Kl. 14.00-16.00 STOR REDNINGSØVELSE: Med redningshelikopter, ambulance-
helikopter, politi og Falck. En helt fantastisk og realistisk opvisning 
der viser, hvor dygtige og effektive vores rednings apparat virker 
når det virkelig gælder.

Havnen
Bassin 1

Kl. 16.15 AFSLUTNING Havnen


