
PROGRAM
Fra kl. 16.30: MASSER AF JULEMAGI & TUSINDVIS AF JULELYS

Vi tænder byens unikke juleudsmykning fredag eftermiddag, når mørket falder på…

Så tag hele familien med ned i gågaden og oplev magien samt suset i maven, 
når vi løbende tænder granguirlander, lanterner, lystæppe de mange oplevelsespunkter.

Oplev krondyr og guldhjorte ved Kirkepladsen, lysspiraler på Fisketorvet, Nissefamilien 
Fotosession ved samlingsscenen, den ægte julekane på Skibet samt den 4 meter store julebamse ”Frede” på Stentorvet.

JULE-OPLEVELSER PÅ FISKETORVET 
VED TORDENSKJOLDSSTATUEN

Kl. 15.00-21.30:  Julemandens hus ”JULERIUS” åbnes – kig forbi og 
besøg Santa Julle og julemor Ruth 
Julehuset er lukket og Santa Julle er i Rådhusparken 
og tænde det store juletræ kl. 16.30-17.30. 
SE JULEHUSETS ÅBNINGSTIDER I 
DECEMBER PÅ WWW.FREDERIK.NU

Kl. 17.00-20.00:  Besøg Rock i Frederikshavn-pavillonen og køb en 
billetpakke til Rock i Frederikshavn 
1 entrébillet til Rock 13/6-2023, 1 Gavecheck til 
fitnessshoppen. dk, 2 stk. billetter til White Hawks 
hjemmekamp og har en samlet værdi på kr. 1.274. 
SPECIAL OPEN BY CHRISTMAS-PRIS 
KUN: kr. 450,-

JULE-OPLEVELSER I RÅDHUSPARKEN

Kl. 16.00:  Frivillige ved Nordjyllands Beredskab og 
FREDERIK byder på lækker lun risengrød 
– så længe lager haves

Kl. 16.40:  Tordenskioldgarden spreder julestemning 
med god musik

Kl. 16.55:  Årets juletaler - startskuddet på den lokale 
julehandel. Larviks borgmester Erik Bringedal, 
Borgmester Birgit S. Hansen, og formand for 
FREDERIK, Niels Bro

Kl. 17.00:  BYENS JULEMAND 
SANTA JULLE TÆNDER DEN 
STORE NORSKE JULEGRAN 
som venligst er doneret af vores venskabsby Larvik

Kl. 17.15:  Juleoptog fra Rådhusparken, via Tordenskjoldsgade 
til gågaden og julemandens hus på Fisketorvet, 
ledsaget af Tordenskioldgarden 

JULE-OPLEVELSER I GÅGADEN

Kl. 14.00-17.00:  Julehesten Luke kører i gågaden mellem Fisketorvet 
og Kirkepladsen – turen er gratis, så tag en tur og 
nyd juleudsmykning og stemningen

Kl. 14.00-22.00:  Besøg Rotarys pop up-shop til fordel for 
SMIL-fonden (Dmg. 75) 
Køb fine artikler med Steen Karlsens flotte kunst-
værk, fx puslespil, t-shirts, bordskånere og gavekort

Kl. 15.30-18.30:  Kom til julehygge i Frederikshavn Kirkes Sognehus, 
salg af hjemmelavede juledekorationer og håndarbe-
jde. Historielæsning og kreativt værksted samt gratis 
kaffe, saft, småkager og vafler 
Kl. 16.00 dans om juletræet og julemanden deler 
gratis slikposer ud til alle børnene og fællessange

Kl. 16.00-17.30:  Frederikshavn Kirke inviterer indenfor til ”Bach 
Friday”med lokale organister Claus Bach Nielsen, 

  Thomas Kursch og Søren Rasmussen henholdsvis 
kl. 16.00, 16.30 & 17.00 – fri entré

Kl. 16.00-20.00:  Kom i julestemning når du møder repræsentanter fra 
Abildgård Sogns Menighedspleje, som i samarbejde 
med Elsk Frederikshavn og Familienetværket har en 
stand v/ Rosenborg Sko (Dmg. 70) 
Salg af kaffe/ kakao og lykkehjul for de mindste 
samt salg af småkager, håndarbejde af forskellig 
slags, kort m.

Kl. 19.00-21.00:  Musikkorps Sæby nisseorkester spreder ægte 
jule-stemning i gågaden

Velkommen til hyggelig lokal
Juleshopping i julebyen

FREDERIKSHAVN

FREDAG
25. NOVEMBER

- med shopping-oplevelser til 22.00

SHOPPING
TIL

22.00

OPEN BY 
CHRISTMAS

Se mere på:
www.frederik.nu


