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LYSERØD LØRDAG AKTIVITETER 

7. oktober 2017

Kl. 11 - 16 – Markedstelt på Nytorv
Masser af boder og underholdning i løbet af dagen. 

Nytorv kl. 11.30. Boderne sælger smykkekunst

bundne buketter, cupcakes og andre lækkerier. Du kan også købe Støt Brysterne 

produkter og lodder til et kæmpe Amerikansk Lotteri med masser af gode præmier.

Flere boder i bl.a. FRIIS - på centertorvet i City Syd, ved Fødevaremarked i N

og på Vejgaard Torv.  

Kl. 11 og kl. 13 -  ”2 små gys” spæ
Vandretur med start fra Jens Bangs Stenhus, ved Aalborgguide Birgit Kirk. Vi oplever Aalborg slots 

fangehul, hvor bl.a. Maren Turis sad, anklaget for hekseri.

som Chr.IV ’s laug benyttede under 2. verdenskrig tilbage til Østeraa.  

Lyserøde kys sælges  
Hold øje med de unge kvinder iklædt lyserøde kedeldragter 

Kl. 10 - 15.  ”Sjov for Alvor”
I Leo's Legeland, Poul Larsens Vej 12, 9000 Aalborg , vil der være et stort Amerikansk lotteri med 

præmier egnet til børn, samt salg af Støt Brysterne

underholder, og har "musik kassen" med sig. 

Kunstudstilling & Kunstauktion
I uge 40 udstilles de donerede værker i galleri Portland Art og Lyserød Lørdag, den 7. oktober kl. 

13.00 sælges genstandene. De donerede værker består af både kendte kunstnere og mindre kendte 

men dygtige kunstnere. Vi byder på en lille forfriskning

Kl. 10.30 Lyserød Lørdag Bruch på Penny Lane Café

Afholdes i 'PRIVATEN' -  den lille og mere rolige afdeling 
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LYSERØD LØRDAG AKTIVITETER  

7. oktober 2017 

Markedstelt på Nytorv 
Masser af boder og underholdning i løbet af dagen. Karina Øgendahl optræder på 

Boderne sælger smykkekunst, brugskunst, accessories, smukke 

bundne buketter, cupcakes og andre lækkerier. Du kan også købe Støt Brysterne 

produkter og lodder til et kæmpe Amerikansk Lotteri med masser af gode præmier.

på centertorvet i City Syd, ved Fødevaremarked i Nordkraft, 

må gys” spændende for både børn og voksne
Vandretur med start fra Jens Bangs Stenhus, ved Aalborgguide Birgit Kirk. Vi oplever Aalborg slots 

fangehul, hvor bl.a. Maren Turis sad, anklaget for hekseri. Senere går turen via en hemmelig gang, 

som Chr.IV ’s laug benyttede under 2. verdenskrig tilbage til Østeraa.  (Pris: 25. kr

Hold øje med de unge kvinder iklædt lyserøde kedeldragter - de sælger lyserøde 

15.  ”Sjov for Alvor” - i Leo’s Legeland  
I Leo's Legeland, Poul Larsens Vej 12, 9000 Aalborg , vil der være et stort Amerikansk lotteri med 

præmier egnet til børn, samt salg af Støt Brysterne-produkter. "Den skaldede pædagog" kommer og 

underholder, og har "musik kassen" med sig.  

Kunstauktion (Galleri Portland Art, Algade 35, Aalborg.

I uge 40 udstilles de donerede værker i galleri Portland Art og Lyserød Lørdag, den 7. oktober kl. 

00 sælges genstandene. De donerede værker består af både kendte kunstnere og mindre kendte 

men dygtige kunstnere. Vi byder på en lille forfriskning. 

Lyserød Lørdag Bruch på Penny Lane Café (Boulevarden 1, Aalborg

den lille og mere rolige afdeling i deres café. Billetter sælges i Cafeen.

Tryk sponsoreret af: 

                               

optræder på 

bundne buketter, cupcakes og andre lækkerier. Du kan også købe Støt Brysterne 

produkter og lodder til et kæmpe Amerikansk Lotteri med masser af gode præmier.  

ordkraft, 

ndende for både børn og voksne 
Vandretur med start fra Jens Bangs Stenhus, ved Aalborgguide Birgit Kirk. Vi oplever Aalborg slots 

Senere går turen via en hemmelig gang, 

Pris: 25. kr. pr. deltager)  

de sælger lyserøde marengs kyskager.   

I Leo's Legeland, Poul Larsens Vej 12, 9000 Aalborg , vil der være et stort Amerikansk lotteri med 

"Den skaldede pædagog" kommer og 

Galleri Portland Art, Algade 35, Aalborg.) 

I uge 40 udstilles de donerede værker i galleri Portland Art og Lyserød Lørdag, den 7. oktober kl. 

00 sælges genstandene. De donerede værker består af både kendte kunstnere og mindre kendte 

Boulevarden 1, Aalborg)  

Billetter sælges i Cafeen. 

Karina Øgendahl -  

11.30 NYTORV 


