
Fredag, 10. maj 

15.30 – 18.00:  

Rundvisning i Amtmandsboligen og Vendsyssel Teater   
- Amtmandsboligen (Hack Kampmann 1910, fredet) ejes af 

Realdania By og Byg. Rundviser: arkitekt Connie Hviid, 
Realdania By og Byg. 

- Vendsyssel Teater (Hammer Schmidt Lassen Architects 
2017). Rundviser: Kresten Andersen, Vendsyssel Teater. 

Alle mødes kl. 15.30 på Vendsyssel Teater, som er 
udgangspunkt for rundvisningerne.  

Pris: 195 kr. 

 

18.00 – 19.15:  

Reception i Musiksalen på Vendsyssel Teater, hvor Hjørring 
Kommune er vært ved et traktement. Borgmester Arne Boelt og 
formand for FBL-Hjørring Søren Thirup byder velkommen.  

Pris: Gratis 

 

 

19.15 – 20.30:  

Byvandring gennem den centrale del af Hjørring. Turen ledes af 
FBL-Hjørrings bestyrelse. 

Pris: Gratis 

 

20.30 - ???:  

Aftenspisning og hygge på ”Det Bette Hotel”, som ligger i 
Nørregade, det oprindelige hovedstrøg i byens ældste del. Stedet 
kalder sig selv ”Hjørrings ældste restauration”. 

Pris: 185 kr., excl. drikkevarer 

 

  



Lørdag, 11. maj 

 

10.00 – 12.30:  

”Bymidten – liv eller død” 
I Bibliotekssalen i butikscentret Metropol vil Bolette Falbe-
Hansen, Hjørring Kommune, developer og direktør Gert Jensen, 
Wenbo A/S, og event- og aktivitetschef Rikke Ejsenhardt, 
Hjørring Handel, fortælle om, hvordan de hver på deres måde 
forsøger at skabe liv i bymidten. Efter disse oplæg sendes 
forsamlingen ud for på egen hånd at opleve Hjørring bymidte.  

Pris: Gratis 

 
12.30 – 14.00:  

Frokost på ”Det Bette Hotel”.  

Pris: 195 kr., incl. kaffe/the 

 
14.00 – 17.00:  

Generalforsamling i det fredede Hjørring Gamle Rådhus. 

Pris: Gratis 

 

 

 

14.00 – 17.00:  

Parallelarrangement. 
Byvandring fra frokoststedet, hvor direktør Sine Kildeberg, 
Vendsyssel Kunstmuseum, vil præsentere en del af byens mange 
skulpturer, vise rundt på Kunstmuseet (tidligere klædefabrik), 
fremvise Niels Larsen Stevns’ fresker i Sparekassen Vendsyssel 
(fredet, tidl. Centralbibliotek) og føre forsamlingen til Vendsyssel 
Historiske Museum (en samling fredede og bevaringsværdige 
bygninger), hvor der vil blive serveret kaffe, og hvor tidl. 
museumsdirektør Mogens Thøgersen vil fortælle om stedet.  

Pris: 295 kr., incl. eftermiddagskaffe  

 
18.30 - ??? 

Årsmødemiddag i Musiksalen på Vendsyssel Teater. 

Menu: 
- Røget ørred på sprød salat, med pocheret æg, sprød skinke og 
brødcrouton  
- Rosastegt tyndstegsfilet fra Kildegården, serveret med saute af 
urter, langtidsbagte cherrytomater, salat og choronsauce  
- Kaffe og hjemmebagt nøddehorn  
Hertil 2 gl. Husets vin 

Pris: 360 kr. 

Søndag, 12. maj 



 

09.30 – 14.45: 

Bustur i Hjørring Kommune. 
Med bus gennem det kuperede landskab nordøst for Hjørring går 
turen til Hirtshals Havn, en af landets største. I den fredede 
Hirtshals Kro nydes en kop kaffe. Turen går videre over Tornby 
Bjerg til Lønstrup; derefter forbi Rubjerg Knude, gennem Løkken 
og til Børglum Kloster, hvor der serveres frokost, inden der siges 
tak for i år, og bussen returnerer til Hjørring. 

Busturen starter med opsamling ved ”Det Bette Hotel” og 
derefter ”Hotel Phønix”. Man er tilbage i Hjørring kl. 14.45. 

Pris: 345 kr.  

 


