
VELKOMMEN TIL LOKAL 

PÅSKE SHOPPING
I HANDELSBYEN FREDERIKSHAVN

MIDTBYENS BUTIKKER HOLDER ÅBENT
PÅSKELØRDAG FRA KL. 10.00-16.00

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE VORES LOYALE KUNDER OG BYENS PÅSKEGÆSTER
VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDELSDAG

SE TILBUD OG KONKURRENCER PÅ: 
WWW.FACEBOOK.COM/FREDERIK.NU 

FERNISERING UNDER 
ÅBEN HIMMEL
Kig forbi byens nye samlingspunkt
Frederikshavner Stentorvet.
Her udstilles de 2 kæmpe store påskeæg, som 
Børnehusets Pilekvistens skønne børn har
dekoreret.

PÅSKESJOV MED JULLE & RUTH PÅ 
FREDERIKSHAVNER STENTORVET
Lav et gækkebrev med navn og telefonnummer.
Det kan byttes til et påskeæg og en påskeballon
Samtidig deltager du et påskekonkurrencen om 
et FREDERIK-gavekort på kr. 250 og en bog fra 
julemanden.

MUSIK I BEVÆGELSE
Oplev vores lokale sangerinde, som spreder
hyggelig påskestemning fra hestevognen
kl. 12.00 & 13.00
Tordenskjoldsgarden musicerer i gågaden og
på byens torvepladser i mindre grupper mellem
kl. 13.00-15.00

GRATIS TUR I HESTEVOGNEN
Påskehesten Luke kører pendulfart mellem
Kirkepladsen og Fisketorvet fra kl. 11.00-14.00

Af hensyn til Covid19 er det kun tilladt 1 familie/ 
boble per tur. Vi afspritter før og efter hver tur.

BILUDSTILLING PÅ FISKETORVET
Du kan møde Peugeot Frederikshavn på torvet 
fra kl. 10.00-16.00
Få en uformel bilsnak med sælgerne om de
nye modeller.

Byens Pølsemand Mogens har kørt
”Den Grønne Pølsevogn” i stilling på torvet, 
Og her vil vi anbefale at prøve en
”Frederikshavner tvilling”.

TAG MED PÅ PÅSKEJAGTEN
I FREDERIKSHAVN
Kom med til Påskejagt i Frederikshavn fra den 
1. – 5. april!
Påskejagt vil I også støde på 14 poster med små 
påskeopgaver.
HUSK AT BESTILLE PÅSKEPAKKEN
– SE MERE PÅ WWW.FREDERIK.NU
Påskejagten afholdes til fordel for Legeheltene, 
der arbejder for at skabe mere aktiv leg og
bevægelse for indlagte børn i Danmark.

PÅSKELØRDAG

Kom i påskestemning med Legeheltene!
Hele familien kan drage afsted på nye eventyr, når Børneulykkesfonden i samarbejde med 
APOVIT® – vitaminer fra apoteket holder Påskejagt til fordel for Legeheltene fra d. 1. april 
kl. 08:00 til 5. april kl. 18:00 i Frederikshavn.

Børnefamilier kan – sammen hver for sig – tage på tur og blive påskehelte for en dag ved 
at finde påskeposterne og afsløre afsenderen af et hemmeligt gækkebrev. Alle deltagende 
børn har mulighed for at tilvælge en flot heltekappe og en sej heltemaske i flotte 
påskehelte-farver ved tilmelding. 

Det koster enten 50 kr. eller 100 kr. at deltage, og overskuddet fra løbet går til 
Børneulykkesfondens Legehelte, der arbejder for at skabe mere aktiv leg og bevægelse 
for indlagte børn i Danmark. 

Læs mere og tilmeld dig på www.påskejagten.dk  

Påskejagt 
2021

1.-5. april

Klar, parat, start! 
Tag på Påskejagt i 

Frederikshavn!

Kom i påskestemning med Legeheltene!
Hele familien kan drage afsted på nye eventyr, når Børneulykkesfonden i samarbejde med 
APOVIT® – vitaminer fra apoteket holder Påskejagt til fordel for Legeheltene fra d. 1. april 
kl. 08:00 til 5. april kl. 18:00 i Frederikshavn.

Børnefamilier kan – sammen hver for sig – tage på tur og blive påskeheltepåskehelte for en dag ved 
at finde påskeposterne og afsløre afsenderen af et hemmeligt gækkebrev. Alle deltagende 
børn har mulighed for at tilvælge en flot heltekappe og en sej heltemaske i flotte 
påskehelte-farver ved tilmelding. 

2021
1.-5. april

SHOPPING

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE VORES LOYALE KUNDER OG BYENS PÅSKEGÆSTER

SE TILBUD OG KONKURRENCER PÅ: 
WWW.FACEBOOK.COM/FREDERIK.NU 

et FREDERIK-gavekort på kr. 250 og en bog fra 
julemanden.


