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

skabe en spændende og hyggelig aften med historiske 

fortællinger, aktiviteter og shows for både voksne og 

børn. Kl. 20.30, når mørket har lagt sig, kan du se  

Dragonflies store ildshow.  

  

Dragsholm Lokalhistoriske Forening 

Odsherred Detektorforening 

Odsherred Møntklub 

Odsherred Frimærkeklub 

Foreningen Norden 

Odsherred Museumsforening 

Lokalarkivet 

Ulfborg Historiske Værksted 

Slægtsforskning  – find dine aner 

 

 

Ungehuset 
Baggårdshygge ved crewet bag Asgård Rockfestival :  

16 - 18: Familiehygge med ansigtsmaling  

18 - 20: UNDERHOLDNING MED GUITAR OG 

SANG. GANDERUP OG APPEHL. 

20 - 22: DJ Daniel Kose  

21: SHOW: spektakulært udendørs show.  

21.10: OLIVER LUCAS & DEAN PLESS 

 

Foodtruck med wraps. Salg af varme drikke.  

Skumfiduser over bål.  

Slik til udklædte.  

 

Horrorhouse åbningstider: 

18.15 - 18.45 

19.15 - 19.45 

20.15 - 20:45  

 

 

 

 

 

Museum Vestsjælland  
(i centret ved Sportigan) 
Mumien under Fårevejle Kirke 

Alle ved at Jarlen af Bothwell ligger mumificeret un-

der Fårevejle Kirke. Men gør han nu det? Vi medbrin-

ger aftryk af hovedet, rekonstruktioner, hudprøver  

og store billeder af mumien under kirken. 

Mysteriet skal løses!  
 

 

Biblioteket 
Vær bogmonster-kreativ med biblioteksleder Jesper 

Lorentz Bertelsen. 

Hør en uhyggelig fortælling (fra 10 år) ved kulturfor-

midler Thomas Smedebøl. 

Få postkort, plakater og dit helt eget lånerkort (med-

bring forældre) med heltene fra Biblioteksbanden.  

 

 

Musikskolen 
Sang- og Korfestival med 8 kor fra Odsherred.  
16.30 Sangelever fra Musikskolen 

kl. 18 Syng i Syd 

kl. 18.20 Musikskolens Ungdomskor  

kl. 18.40 Odsherred Kammerkor  

kl. 19 Lungekoret 

kl. 19.20 Pakhuskoret 

kl. 19.40 Stemmer fra Odsherred 

kl. 20.00 På Tirsdag 

kl. 20.20 KoM-koret  

Hele aftenen er der kaffe på kanden og sodavand i 

køleskabet. 
 

 

Huset i Asnæs  

Besøg HUSET i Asnæs på Kulturnatten kl 17-21.  

Se de aktuelle udstillinger og hils på HUSETs faste 

kunstnere, som er tilstede i løbet af aftenen. 
 

Karossen 
 
Kig ind på ”Karossen” og nyd gyset og den fede stem-

ning. Vi har musik ved Ricki Solo fra kl 21 til kl 23. I 

værkstedsbaren kan du købe øl, vand og vin og lidt 

smøreolie til halsen.  

kl. 23.30 må du videre ud i natten. 

Asnæs Karosserifabrik er beliggende på Rådhusvej 

19, og er en del af et mere end 100 år gammelt fa-

brikskompleks. 

 

 

Odsherred Kunstmuseum 
Åbent Hus. Gratis adgang kl. 16 – 20 

Aktuelle udstillinger: Christine og Sigurd Swane – 

Veje til det gode kunstnerliv. 

Mini-omvisninger: 

kl. 19.00 – Christine og Sigurd Swane – Veje til det 

gode kunstnerliv 

kl. 19.30 – Karl Bovin 

kl. 20.00 – Troels (d.æ.) og Holmer Trier 

 

Asnæs Kirke 
kl. 17.30: Rundvisning for børn i kirken og tårnet 

Udsigten ud over byen er ganske særlig helt oppe fra 

kirkens tårn. Vi mødes i våbenhuset kl. 17.30. 

kl. 19 -21 Åben kirke: 

Denne aften forvandles kirkerummet til et troens ek-

sperimentarium fyldt af stille musik, lystænding og 

fordybelse. Menighedsrådsmedlemmer står klar med 

kaffe, lidt sødt og en snak i våbenhuset. 

kl. 21.30 Stemningsfuld aftenandagt. 

.  



Velkommen til Asnæs Centret 
 

Alle butikker er åbne til kl. 21 

 

Hestevognskørsel m. guide fra kl. 17.30 

 

Centerscenen 
18.00  Humørbomben Mikkel Rugholm  

  optræder for børnene 

18.40 Bjarne Brønno synger viser   

19.45 Udklædningskonkurrencen afgøres 

20.10  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.) 

 

 

Vampyrer fra Jyderup Live rollespillerne  

optræder i centret og ved Aksen. 

KULTURNAT 

I 

ASNÆS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAG D. 25. OKTOBER 

2019 

Ansigtsmaling for små og store i Ungehuset 

Kl. 16 - 18 

 


