
Aktiviteter i Mariager og Rebild kommuner

Et nordjysk netværksprojekt, som giver dig nye smagsoplevelser, gode historier 
og lækkert kunsthåndværk. Alt sammen præsenteret i dit lokalområde gennem 

spændende arrangementer i løbet af 2011

Brochurer med detaljerede beskrivelser af arrangementer og aktører findes på 
turistkontorer og hos projektets aktører i hele Nordjylland

2011

22. & 23. april (påsken)
Smag på tilværelsen - Trykkeriet i Hadsund
Jens-Erik Bechs Vej 1 - 9560 Hadsund - 40289399
Malerier, krydderier, øl og hornmusik - så bliver det ikke bedre. I Hadsund sætter vi fokus på livets 
farver og krydderier i vores hyggelige Atelier, centralt i den smukke købstad angs Mariager Fjord. 
Gratis adgang - kl. 10-16 begge dage.

23. april (påsken)
Smagfuld fernisering med duft af Påske” - St. Brøndum
Kulturkøbmanden - Lyngbyvej 58 - St. Brøndum - 9520 Skørping
Påskefernisering med Per Christiansen ekspressive billeder. Kunst og mad – uld og lam. Gourmet-
rutens tilknyttede kunsthåndværkere er alle med her + Keramiker Else Rasmussen. Det store oste-
pølsebord med drikkevarer gi’r dig lækre smagsoplevelser. Der vil også blive kræset for dine ører 
og du har mulighed for at købe diverse lækre produkter med hjem. Gratis adgang - fra kl. 13.00 
- ingen tilmelding.

28. maj
Forår på St. Brøndum Gourmetruten
se adresser på www.gourmetrute.dk
Kom og oplev frugttræerne blomstre og hør om den fine forårshonning. Lær om hvordan man sk-
aber de saftigste bøffer. Se bødkerarbejde og køb plantefarvet garn og lær hvordan man laver den 
perfekte ost. Se smuk keramik, udsøgt glaskunst og skønne sølv arbejder. Masser af lækre smag-
sprøver. Gratis adgang - kl. 10 - 16 - ingen tilmelding

8. juni
Glødende, sød & liflig oplevelse på kanten af mosen. 
Glaspusteriet Anne Flohr, Gl. Skolevej 5, Lillevorde, 9280 Storvorde
Tag denne aften med ind i glassets glødende verden, smag liflig og skummende øl fra Kulturkøb-
manden, og nyd den skønneste bihonning fra Bjarni Sørensen Denne aften vil dine sanser virkelig 
blive pirret. Gratis adgang - kl. 19 - 22 - Alle er velkomne

17. juli & 24. juli
Kunsthåndværks- og fødevaremarked - Mariager
På havnen i Mariager sælges kunsthåndværk og lokale fødevarer frembragt i områderne omkring 
Mariagerfjord. Deltagerne er håndplukkede og forudsætningen er deres gode håndværkmæssige 
kunnen og en høj kvalitetsbevidsthed. Mariager er en velbevaret idyllisk lille købstad, kendt for 
fjorden, sine roser, bindingsværkshuse, torve og brostensbelagte gader, der oser af romantik og 
idyl. Der er spændende museer og gallerier, gode indkøbsmuligheder, spisesteder og overnat-
ningsmuligheder. Markedet foregår på havnen mellem Havneboden og de røde fiskehuse. Gode 
parkeringsmuligheder i nærheden. Der er gratis adgang. Fra kl. 10-16

20. juli
Fisk & Ferieminder - Øster Hurup
Kunstnerisk workshop og en duft af fisk for hele familien. Arrangementet starter hos fiskehandleren 
på havnen. Her fortælles om fisk fra Kattegat og der uddeles smagsprøver. Senere går turen til 
Øster Hurup Camping, hvor der er mulighed for at arbejde med små glasrester i mange fine farver. 
Det er fantasien, som sætter grænsen. Det giver mange smil og der fremtrylles små søde ferie-
minder. Glastingene brændes og er klar til afhentning fredag. Ingen tilmelding. Pris: 45 kr. Start: Kl. 
10 hos Havnens Fisk – 98581174. Workshop med Enevold Glasværksted kl. 13.00-16.30 på Øster 
Hurup Camping. 
Kystvejen 70 - 98588051

30. juli
En sanselig oplevelse på Hvirvelkærgaard -  Als
Hvirvelkærgård, Kystvejen 202, Als, 9560 Hadsund, Tlf.: 98581948
Kom og lad dig forføre på den store mad- og kunstudstilling i ”Stalden” på Hvirvelkærgård. Forkæl 
dine smagsløg med masser af spændende smagsprøver fra lokale leverandører og oplev masser 
af keramik og stenkunst, kom og smag de dejlige dansk vine fra Sem og kød fra Enslev slagtehus. 
Gratis adgang - kl. 10-16 - Ingen tilmelding

27. august
Vild have i Rebild
Rebildvej 9 - Rebild - 9520 Skørping
Læg vejen forbi keramiker Vibeke Sundes private have i Rebild. De duftende blomster, honning og 
humle er hvad du kan forvente. Lad børnene lede efter de vilde dyr, og lad dem tegne dem.Smag 
på dejlige øl fra lokalområdet og nyd de smukke haveskulpturer. Kristoffersen øko is uddeler smag-
sprøver af hjemmelavede is fra egne køer på græs.  
Gratis adgang - kl. 13-17

3. september 
Dagligliv i Norden - St. Brøndum
Kulturkøbmanden - Lyngbyvej 58 - Torvet - St. Brøndum 
En dag med folkelige og smagfulde oplevelser - boder, mad & drikke Kl. 10-16 Stort og levende 
markedsliv på Torvet og på Katrineholm Mejeri. Kl. 13-16 Stor fernisering hos Kulturkøbmanden. 
Nordisk kunst. St. Brøndum Gourmet-rutes fødevarer og kunsthåndværk kan ses (og smages)
Kl. 18.00 starter Grillfest i Forsamlingshuset. Billetter til grillfesten købes hos Kulturkøbmanden fra 
d. 4/8 til 27/8. 

4. september
Økologisk høstmarked - Suldrup
Susanne Andersen & Jørn Otte - Hjortholmvej 20 - Brunholm - Suldrup
Oplev et alsidigt økologisk landbrug med ammekøer, kalve, stude samt frilandsgrise, høns og 
ænder.  I “loen” kan du købe kaffe og hjemmebagt brød og ved bålstedet kan du bage pandekager 
eller få en smagsprøve på friskpresset æblesaft samt se de arbejdende kunsthåndværkere. 

10. & 11. september
Æblets dage - St. Brøndum
Kom, se og smag frisk frugt. Der er bord/bænke, hvor medbragt mad og kaffe kan nydes. Der er 
arbejdende bødkerværksted og salg af oste. Isbilen fra Ryå Is vil være på pladsen. I dagens løb 
kører plukketoget rundt i plantagen. Hop på! - det er for “børn” i alle aldre. Der er rundvisning i 
plantagen lørdag kl. 11 og 14 og søndag kl. 13 af ca. 2 timers varighed. Denne weekend opstartes 
selvpluk, som fortsætter fredage og lørdage indtil uge 43. Plantagen er åben begge dage fra kl. 10 
til 17, hvor der er fri adgang.

17. september
Vin, kunst & museum - Sem v/Mariager
Brunhøjvej 4 - Sem - 9550 Mariager
Besøg den lokale vingård, og oplev hvordan der dyrkes vindruer på friland i Danmark. Her er ca. 
2500 planter i forskellige alderstrin, og dermed forskellige opbindinger og klipninger. Se fremragen-
de kunsthåndværk og udsøgt træhåndværk og brug lidt tid på at opleve Sem lokal museum. Gratis 
adgang - fra kl. 10. Max 15 personer pr. markvandring.

17. september
Efterår på St. Brøndum Gourmetrute 
Se mere på www.gourmetrute.dk
Nu skal den modne frugt i hus og den rene most af sommerens æbler laves. Efterårshonningen 
slynges og behandles. Oksekød, velhængte pølser, lagrede oste og velsmagende øl skal nydes. 
Igen krydres det hele med smukt kunsthåndværk på hele ruten.
Gratil adgang - kl. 10 til 16 - ingen tilmelding.

18. september
Luft under vingerne - Havnø Mølle - Hadsund
Havnø Mølle - Havnøvej - 9560 Hadsund
Når høsten er i hus, er det tradition at holde høstfest. Det gør vi også på Havnø Mølle. Smag på 
brød bagt af møllens mel af Als Bageri. Eller køb mel og bag brødet selv, måske kunne det friste 
med en smuk hævekurv? Helga Bonde kommer og viser smukke kurve af pil. Årets afgrøder er i 
hus, og Als Frugt og Grønt præsenterer et udvalg. Vi maler mel til vinterens forbrug og Elin Sonne 
udstiller sine smukke vindspil. Gratis adgang, men entre for rundvisning i møllen. Fra 10-16.

1. & 2. oktober
Store mostdage & æbler i glas - St. Brøndum
Ejstrupvej 23 - St. Brøndum - 9520 Skørping - Fra kl. 10 - 16.
Deltag i fremstilling af æblemost på den gamle presser. Du samler, vasker og medvirker til presning af 
æblerne. Den most du presser købes for kr. 10 pr liter. Dunke kan købes ellers medbring selv rengjort 
embalage der tåler frysning. Denne dag er der fri bar i æblemost. Du kan købe æbler og pære i butikken 
eller selvplukkede fra træerne. Oplev glaskunstner Anne Flohr der lader sig inspirere af æbler. Smag på 
modne og friske oste fra Katrineholm mejeri. Glaskunst og oste kan købes.

18. december 
Åben Have - en rigtig familiehyggedag i Smidie
Smidie Byvej 24 - 9574 Bælum - www.fletværk.dk - fra kl. 13 - 16
Et alternativ til julens stress og jag. Sidste søndag før juleaften åbner Fletværk haven og værkst-
edet for gæster fra nær og fjern. Det er en skøn aktivitet og haven summer af liv. Der er er indbudt 
forskellige kunsthåndværkere, der gennem arbejdende værksteder viser deres produkter frem. Det 
er en enestående mulighed for at få købt de sidste unikke julegaver. Derudover er der bål i haven, 
der bages pandekager og lokale fødevareproducenter uddeler smagsprøver.
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