
Historiens Kulturnat i Aksen  
Du kan i år møde otte foreninger, der går sammen om 

at skabe en spændende og hyggelig aften med histori-

ske fortællinger, aktiviteter og shows for både voksne 

og børn. Kl. 20, når mørket har lagt sig, kan du se det 

store ildshow.  

  

Dragsholm Lokalhistoriske Forening 

Odsherreds Museumsforening 

Ulvsborg Historiske Værksted 

Odsherred Detektorforening 

Foreningen Norden 

Odsherred Frimærkeklub 

Odsherred Møntklub 

Slægtsforskerne – find dine aner. 

 

Ungehuset 
Ungehuset er spækket med uhyggelige og hyggelige 

oplevelser, musik, konkurrencer og meget andet. 

På scenen foran huset optræder Pharfar feat. ”Stå op 

for fællesskabet”, FooJAM, Funk the system og lokale 

bands. Her uddeles også ungekulturprisen til en ung 

under 20, som har gjort sig fortjent til det. 

På førstesal vil der være Horrorhouse, som kan 

skræmme livet af enhver - her er gratis entré og ga-

ranti for mareridt. 

Hele dagen kan du deltage i det amerikanske lotteri, 

hvor der er fede præmier- blandt andet en køretur med 

racerkøreren Nicolai Hansen i hans DTC racer. 

I ungehuset kan du møde Gustav Salinas, som serve-

rer sunde juice og smoothies, prøve bageholdets læk-

kerier, købe en kop kaffe og få en hyggelig snak. 

Se mere på kulturnat.ungiodsherred.dk 

 

Museum Vestsjælland  
(i centret ved Sportigan) 

Se resterne af Hovsa-missilet fra Lumsås, hør den 

dramatiske historie og andre lokale fortællinger 

fra Odsherred. 

Besøg også Kunstmuseets venner samme sted. 

Biblioteket 
Halloween på den hyggelige uhyggelige måde? 

Du kan købe varm kakao, kaffe, te og halloween-kage 

og lave fin halloween pynt, som du gerne må tage 

med hjem - ganske gratis. Vi holder åbent i både bibli-

otek og borgerservice, og har lavet en (u)-hyggelig 

halloween krea-krog for hygge-hungrende-halloween-

børn og deres voksne 

Kl. 19:30 vil der være en gyselig oplæsning, som eg-

ner sig for børn cirka mellem 6 og 10 

 

Musikskolen 
Sang- og Korfestival med 8 kor fra Odsherred.  
 

Kl. 16 - 17.30 Solosangelever fra musikskolen  

Kl. 18 Lunge-koret 

Kl. 18.20 Musikskolens Ungdomskor  

Kl. 18.40 Syng i Syd 

Kl. 19 Stemmer fra Odsherred 

Kl. 19.30 KoM-Koret 

Kl. 19.50 Høvekoret 

Kl. 20.10 Odsherreds Kammerkor 

Kl. 20.30 På Tirsdag 

Hele aftenen er der kaffe på kanden og sodavand i 

køleskabet 
 
 

Huset i Asnæs 
Færøsk kunst og Hattemagerens værksted i 

HUSET i Asnæs kl. 17 - 21 
På Kulturnatten kan du bl.a. se færøsk kunst af Zacha-

rias Heinesen og Toroddur Poulsen.  

kl 19:00. Kort introduktion til udstillingen af Mie 

Thorning Christensen (Daglig leder af HUSET)  

Besøg Hattemagerens værksted. Her kan du slippe 

kreativiteten løs og lave fantasifulde hatte af plakater 

fra HUSETs gemmer. 

 

 

Savklingen 
kl. 20.30 Åbner fritidsborger dørene 

til uhyggelig hyggelig aften på Savklingen. 
Kom og hør 2 Wild Rovers og autentisk Irsk folkemu-

sik. Entreen er gratis og baren er billig!! 

Musik fra kl. 21.00 

 

 

Odsherred Kunstmuseum 
Samtaler om Røde Mor 

Udstillingen med Røde Mor er forlænget til 10. 

december. Hør forfatteren Tommy Flugt i samtale 

med Jesper Sejdner Knudsen om kunstnerkollek-

tivet. Se også de faste udstillinger med Odsher-

redsmalerne 

 

Asnæs Kirke 
kl. 15.30 Film skal ses i kirken - sammen med pop-

corn og sodavand selvfølgelig... 

Kom og se "Storkene” - en sjov og spændende film i 

børnehøjde - dansk tale.  

kl. 17.15 Tag med præsten og graveren op i kirketår-

net. Udsigten ud over byen er ganske særlig – ligesom 

vandringen ind over kirkeskibets loft.  

Vi mødes i våbenhuset.  

Kl. 19 - 21 Åben kirke. Kirkerummet forvandles til et 

troens eksperimentarium fyldt af stille musik, lystæn-

ding og fordybelse. 

Menighedsrådsmedlemmer står klar med kaffe, lidt 

sødt og en snak i våbenhuset. 

Kl. 21.30 Aftenandagt 

 

 

Lysinstallation i natten 
På parkeringspladsen mellem centret og kulturinstitu-

tionerne vil spektakulære lyssøjler vise vej.  



Velkommen til Asnæs Centret 
 

Hestevognskørsel m. guide fra kl. 17.30 

 

Centerscenen 
17.45  koncert m. Odsherredgarden 

18.00  Peter Bugtaler 

18.30 Fødevarestyrelsens Rejsehold  

19.00 Odsherred Sangskriverklub  

19.45 Udklædningskonkurrencen afgøres 

20.15  Den Rytmiske Højskole 

 

 

Halloween-udklædningskonkurrence 
Alle børn opfordres til at møde udklædt til Hallo-

ween i centret. Præsenter dig for dommeren ved 

centerscenen kl. 19.30  

Der er præmier til den mest skræmmende, den 

sjoveste og den mest gennemførte udklædning. 

Præmieoverrækkelse kl. 19.45 

 

Trick or treat 
300 børn kan få noget i posen 

Mød op på centertorvet kl. 18.45 – 19.15 og få 

udleveret en pose. Gå en tur rundt til centrets bu-

tikker og se, hvad du får i posen.  

(for børn til og med 6. kl.) 

 

Bag boghandlen 
Vestsjællands Brandvæsen, Station Asnæs kom-

mer med 3 brandbiler der er fyldt med udstyr. 

Brandbilerne vil også være åbne, sådan at man 

kan komme op at sidde i dem.  

Vampyrer fra Jyderup Live rollespillerne optræ-

der i centret og ved Aksen 
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Asnæs som en by for unge 
Bylaboratoriet med unge fra Sydskolen, Ods-

herreds Gymnasium og NVPRO afholder en 

håndfuld events på udvalgte steder i Asnæs. 

Indvielse af de nye opholdsmøbler på Bakken 

og stationen, live musik på gymnasiet, lysinstal-

lationer i byrummene, og en udstilling med film 

i Bylaboratoriet, hvor du også kan få en dejlig 

varm skål suppe.  

Mødested og start:  

Odsherreds Gymnasium kl. 15.00 

www.facebook.com/BylaboratoriumAsnaes 

. 

http://www.facebook.com/BylaboratoriumAsnaes

