
Odsherreds Gymnasium 

Vi åbner dørene kl. 17 – 20. 

Fællesspisning kl. 17.30 med et bæredygtigt måltid 

bestående af lokale råvarer og tang som gennemgå-

ende tema. Pris 75 kr. Tilmelding til ans@odsherreds-

gym.dk – skriv fællesspisning i emnefeltet. 

Eleverne på grunduddannelsen i kok og tjener i Fåre-

vejle laver maden og elever fra OG formidler viden 

om tang som bæredygtig ressource. 

 

 

Ungehuset 
Åbent fra kl. 16 – 21.  

Alle er velkomne til Åbent Hus og rundvisning 

Her er slik til udklædte børn!  

Kl. 16 – 20 Ansigtsmaling:  

                 bliv malet uhyggeligt.  

Kl. 18 – 21 Uhyggelige gys 

Prøv vores rodeogræskar. 

Køb kage og støt ungekulturpri-

sen. Kaffen er gratis. 

 

 

Museum Vestsjælland  
(i centret ved bageren kl. 18 - 21) 
 

Odsherred Museum 

Vi fokuserer på Slaget ved Sjællands Odde i 1808, 

hvor søhelten Willemoes og yderligere 63 dansk-nor-

ske sømænd mistede livet. Vi viser et udvalg af gen-

stande, der er lavet af egetræ fra vraget og kanonkug-

ler fra slaget. 

 

Odsherred Kunstmuseum 

Der er lukket på Rødhøj, men vi er i centret 
Mød et ægte 90-årigt kunstværk og hjælp os med at 

løse mysteriet om den gådefulde ”Brandstifter” malet 

af Odsherredsmaler Kaj Ejstrup i 1932. Hvad er det, 

der gemmer sig bag kunstværkets lys, farver og le-

vende penselstrøg? 

 

Biblioteket 
Kl. 18 – 21 

Stå af ræset et øjeblik og oplev en hyggelig uhygge.  

Vi har kreaværksted fra 18 til 20.30, hvor alle børn 

kan lave deres egen halloween-bibliotekspose. Det er 

kun til børn, men voksne må meget gerne hjælpe. Vi 

har pyntet op, men ikke alt for uhyggeligt, så her kan 

de små også være med – og så læser vi højt af vores 

gyselige halloweenbøger for børn! 

 

 

Historiens Kulturnat i Aksen  
Kl. 18 – 21.  

Mød Odsherreds mange historiske foreninger og insti-

tutioner til Kulturnatten i Asnæs.  

Dragsholm Lokalhistoriske Forening 

Odsherred Detektorforening 

Odsherred Frimærkeklub 

Odsherred Møntklub 

Lokalarkivet 

Slægtsforskerne – find dine aner 

 

 
 

Musikskolen 
Sang- og Korfestival med 8 kor fra Odsherred.  
kl. 18.00 Syng i Syd & fællessang 

kl. 18.30 Stemmer fra Odsherred 

kl. 18.50 Lungekoret 

kl. 19.10 Odsherreds Kammerkor 

kl. 19.30 KoM-koret  

kl. 19.50 På Tirsdag 

kl. 20.10 Pakhuskoret 

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 til stede i løbet af aftenen. 
 

Karossen (arr. Fritidsborger) 
Kig ind på ”Karossen”, Rådhusvej 19 og nyd gyset og 

den fede stemning. Vi har musik ved Den Brune Juke-

box fra kl. 21. Dørene åbnes kl. 20.30 og i værksteds-

baren kan du købe øl, vand og vin og lidt smøreolie til 

halsen. Kl. 23 må du videre ud i natten.  

 

Asnæs Karosserifabrik er en del af et mere end 100 år 

gammelt fabrikskompleks ! 

 

 

 
 

 

Asnæs Kirke 
Kl. 18-19 er der sjov for børn og barnlige sjæle. Kom 

forbi sognegården og få et skattekort til en spændende 

tur rundt på kirkegården. Hvert tyvende minut i dette 

tidsrum er der mulighed for en tur i kirketårnet. I sog-

negården er der kaffe og kage.  

Kl. 19 - 21 er sognegården fortsat åben. Der serveres 

kaffe og kage og vises et farverigt digitalt billedshow 

om Trosbekendelsen med bl.a. kristen kunst m.v.  

Kl. 21.30 afrundes Kulturnatten med en aftenandagt i 

sognegården ved Karen Margrete Evald. 

. 
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Velkommen til Asnæs Centret 
 

Alle butikker er åbne til kl. 21 

 

Centerscenen 
18.00  Palle Pirat – underholdning for børn 

18.45 Den Rytmiske Højskole 

19.30 Udklædningskonkurrencen afgøres 

20.15  Miss Sandy & the Electric Billyboys  

 

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 og monstre fra Jyderup Live  

optræder i centret og ved Aksen 

 

Mød Kultur og Fritid og indstil din yndlings- 

ildsjæl til Odshædring.

KULTURNAT 

I 

ASNÆS 
 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAG D. 28. OKTOBER 

2022 


