
Fredag aften kl. 19-24
Shantyaften med mad og musik
Kl. 19.00 Nyd en lækker æblefestival- 
menu v. Det Sønderjyske Køkken og  
koncertaften i opvarmet telt på havnen.
Downtown Dynt spiller under middagen, 
og bagefter spiller folkgruppen 
Heartlands. 

12.-14. oktober 2017
3 stemningsfyldte dage med masser af 
smag og oplevelser på Gråsten Havn

Heartlands

Lørdag 14. oktober kl. 10-17
Æblesejlads
Kl. 10.00 Vink farvel til skibene i æblesej-
ladsen, som stævner ud på Flensborg Fjord.
Aktiviteter på havnen for hele familien. 
Smag på Gråsten og Sønderjylland hos 
lokale fødevareproducenter, pres din egen 
æblemost, se på kunst og kunsthånd-
værk, udforsk områdets fiskearter og kør 
en tur i hestevogn.
• Udstilling fra skolernes æbleuge, køb   
 kaffe og kage og prøv lykken i tombolaen.
• Musik på scenen og æbleaktiviteter 
 for børn.
Kl. 12.30 Dance it for Kids & Teens.
Kl. 13.00 Lær at bruge en hjertestarter.
Kl. 14.00-16.00 Søværnets patruljeskib 
”Freja” holder åbent skib.

Æblekagedyst og æblekagebord
Alle kan deltage i Den Store 
Æblekagedyst

Kl. 14.00 Indlevering af kager til dysten 
i Æblesejladsteltet. Tilmelding senest 11. 
oktober. Se mere på graastenforum.dk 
Kl. 15.00 Det Store Æblekagebord, 
billetter købes på stedet til 50 kr., 25 kr. 
for børn u.12 år.
Kl. 16.00-16.45 Forestilling ved 
Det Lille Teater.

Torsdag 12. oktober kl. 17-19.30
Kl. 17.00 Æblefestivalen åbnes 
på Gråsten Havn.
• Salg af pizzaslices 20 kr.
Kl. 18.30 Vær med til det stemningsfyldte 
lanterneoptog.

Fredag 13. oktober kl. 10.00-17.00 
Aktiviteter på havnen for hele familien. 
Smag på Gråsten og Sønderjylland hos 
lokale fødevareproducenter, pres din egen 
æblemost, se på kunst og kunsthånd-
værk, udforsk områdets fiskearter og kør 
en tur i hestevogn.
Kl. 13.00-16.00 Søværnets patruljeskib 
”Freja” holder åbent skib.
• Udstilling fra skolernes æbleuge, køb   
 kaffe og kage og prøv lykken i tombolaen.
Kl. 13.00-17.00 Musik på scenen og æble-
aktiviteter for børn.
• Mød gøgleren Art Petit. 
Kl. 15.30-16.15 Forestilling ved 
Det Lille Teater.

Se mere på
graastenforum.dk

Æblefestivalen indgår i et grænse-
overskridende samarbejde mellem 
Flensburg, Glücksburg, Kollund og 
Gråsten om æblesejladsen på 
Flensborg Fjord med aktiviteter 12.-15. oktober.

Se mere på KulturFokus.dk

Billetpris inkl. buffet 

kr. 300 kr.
Billetter kan købes hos Gråsten 
Boghandel, Matas i Gråsten, 
Turistbureauet i Det Gamle Råd-
hus eller online. 

Find linket på 
graastenforum.dk

Gråsten - dit eget lille kongerige 
I Gråsten står vi klar med en velkomst, der er en 
konge værdig. Her er både plads til at tænke store 
tanker, til det nære og vedkommende og til at være 
sig selv. Her er plads til dit eget lille kongerige.

Sponseret


