
Nordjyske Bank, Spar Nord, Orskov Yards, Larsen & Tamborg, 
Arbejdernes Landsbank, Nordea, BDO, Sparekassen Danmark, Beierholm, 
Seafood Sales, Hotel Herman Bang, Frederikshavn Maritime Erhvervspark, 

DOKØEN, Jyske Bank, Danske Bank, KanalFrederikshavn 
samt Det Nordjyske Mediehus.

Frederikshavns flotte julelys har begejstret hvert år siden 2015, hvor 
den første store investering på næsten 1,2 million blev gennemført 
med hjælp fra byens erhvervsliv og fonde. Siden er udsmykningen 
blevet udbygget hvert år med nyheder, men nu er man klar til at 
gennemføre et stort ryk til julelys version 2, så der i år bliver endnu 
mere at opleve. 

Ved hjælp af fantastisk velvilje fra byens banker, erhvervsdrivende og fra fonde 
er det lykkedes FREDERIK at få hele 455.500 i hus i støtte til investeringen i det nye 
julelys over de næste 5 år. Investeringen løber i alt op i kr 955.346. Resten af belø-
bet samt den årlige drift med op- og nedtagning finansieres af FREDERIK’s med-
lemmers kontingenter samt lejeindtægter fra udstilling og udeservering i gågaden. 

I ÅR UDBYGGES BYENS
JULEUDSMYKNING 

MED FLOTTE NYHEDER SOM:
 

Et fantastisk lysgardin over hele gågaden 
med næsten 7 kilometer kæde samt 60 nye 

granguirlander og 80 lanterner 

En 8 meter kæmpe krondyr 
foran Frederikshavn Kirke 

En 4 meter høj interaktiv julebamse
på Stentorvet 

Et vildt Vinterlandsskab som bliver 
velkomstportal ved Flådestationen

3 elegante elge i Rådhusparken

En ægte julekane der kan bruges som 
fotosession, lyskæder på overflødighedshorn 

og masterne ved Skibet i gågade Nord

Velkomstportal i rundkørsel i Vestbyen med 
6 meter høj julemand

Alt dette kan kun lade sig gøre med hjælp fra erhvervsliv, 
banker og fonde, og der skal lyde en stor tak til:

Vi ses til en god julehandel i JULEBYEN Frederikshavn 

DEN UNIKKE JULEUDSMYKNING 
BLIVER ENDNU FLOTTERE I ÅR

GLÆD DIG TIL AT JULELYSET BLIVER TÆNDT FREDAG EFTERMIDDAG FRA KL. 16.30
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