
Velkommen til 
Gråsten Æblefestival
Gråsten er hjemby for Danmarks nationalæble 
– gråstenæblet.

Tag hele familien med, når æblet fejres ved 
Gråsten Æblefestival på Gråsten Havn.

Her ligger gamle skibe, som lørdag morgen 
stævner ud på æblesejlads på Flensborg Fjord.

Kom til livekoncert med Heartlands 
i det store telt fredag aften 

og ha’ god appetit til lørdagens store æblekagebord. 
Måske vil du deltage i konkurrencen 
med din egen æblekage?

Rundt om dette er der boder og aktiviteter for 
alle med lokale fødevarer i fokus - krydret med 
kunst og musik. 

Der kan være kommet nye 
oplevelser på programmet, 
efter denne folder gik i tryk. 
Find det opdaterede program 
på portalen
graastenforum.dk

Tryk sponseret af:

Gråsten Æblefestival støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region 
Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Justiz, 
Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres med 
midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Æblefestivalen indgår i et grænseoverskridende samarbejde 
mellem Flensburg, Glücksburg, Kollund og Gråsten om æble-
sejladsen på Flensborg Fjord 
med aktiviteter 12.-15. oktober.
Se mere på KulturFokus.dk

12.-14. 
oktober 2017

Program



Torsdag 12. oktober kl. 17.00-19.30

Kl. 17.00 Æblefestivalen åbnes på Gråsten Havn

Borgmester Erik Lauritzen og skoleelever byder velkommen. 
Æbledronningen kårer årets æbleprinsesse og æbleprins. 
Rinkenæs Brass band spiller

Kl. 17.30 Salg af pizzaslices fra CaFéodora, 20 kr.

Kl. 18.30 Vær med til det stemningsfyldte lanterneoptog langs 
vandet. Lanterner kan købes på stedet

Fredag 13. oktober kl. 10.00-17.00

Masser af spændende boder og sjove aktiviteter for 
familien på havnen

Kl. 13.00-16.00 Søværnets patruljeskib ”Freja” holder åbent 
skib, og man kan få en tur i en flådegummibåd.

Smag på Gråsten og Sønderjylland hos lokale fødevare-
producenter, der står klar med gode råvarer, sønderjyske 
specialiteter og lækkerier.
• Pres din egen æblemost
• Se på kunst og kunsthåndværk
• Kør en tur i hestevogn 
• Udforsk områdets fiskearter hos ”John Fisker”

I Æblesejladsteltet har Naturskolen og Vidensbyen om formid-
dagen workshops for børnehaver. Man kan se udstilling fra sko-
lernes æbleuge, købe kaffe og kage og prøve lykken i tombolaen. 

Kl. 13.00-17.00 Musik på scenen og workshops for alle børn, 
bl.a.:
• Mal dit eget æblebillede i gratis kunstworkshop
• Æbletryk, bagte æbler, strøm med æbler, skræl den længste   
  skræl og æblelykkehjul
• Mød gøgleren Art Petit

• Kl. 15.30-16.15 Forestilling v. Det Lille Teater

Lørdag 14. oktober kl. 10.00-17.00

Kl. 10.00 Den traditionsrige æblesejlads

Kom ned på havnen og vink farvel til skibene i æble- 
sejladsen, som - ladet med årets høst - stævner ud med  
kurs mod Flensborg.

Hele dagen er der masser af spændende boder, livemusik  
og sjove aktiviteter for familien.

Kl. 14.00-16.00 Søværnets patruljeskib ”Freja” holder  
åbent skib, og man kan få en tur i flådegummibåd.

Smag på Gråsten og Sønderjylland hos lokale fødevare- 
producenter, der står klar med gode råvarer, sønderjyske  
specialiteter og lækkerier.

Har du et frugttræ, men er i tvivl om frugtens sort?  
Så tag et eksemplar af frugten med på festivalen, hvor  
en ekspert (pomolog) kan hjælpe dig.
• Pres din egen æblemost
• Se på kunst og kunsthåndværk
• Kør en tur i hestevogn
• Udforsk områdets fiskearter hos ”John Fisker”

I Æblesejladsteltet kan man se udstilling fra skolernes  
æbleuge, købe kaffe og kage, og prøve lykken i tombolaen. 
• Æbletryk, bagte æbler, strøm med æbler, skræl den  
  længste skræl og æblelykkehjul
• Strikkecafé v. Røde Kors

Kl. 12.30 Dance it for Kids & Teens
Kl. 13.00 Lær at bruge en hjertestarter 
v. Røde Kors

Æblekagedyst og æblekagebord

Alle kan deltage i Den Store Æblekagedyst 
– måske er din æblekage en prisvinder?

Kl. 14.00 Indlevering af kager til 
dysten i Æblesejladsteltet

Tilmelding senest 11. oktober på tlf. 61 71 46 07
Læs mere på graastenforum.dk

Kl. 15 Det Store Æblekagebord med kåring af vinderen  
i kagedysten

Smag på alle herlighederne - fra æbletærte og Apfelstrudel  
til ”Bondepige med Slør”

Billetter til æblekagebordet kan i år købes på stedet til 50 kr., 
25 kr. for børn u. 12 år

Kl. 16.00-16.45 Forestilling v. Det Lille Teater

Kl. 17.00 Stephan Kleinschmidt, 
byrådsmedlem, lukker årets festival

3 stemningsfyldte 
dage med masser af 
smag og oplevelser 
på Gråsten Havn

3 stemningsfyldte 
dage med masser af 
smag og oplevelser 
på Gråsten Havn

Billetpris inkl. buffet 

kr. 300 kr.

Billetter kan købes hos 
Gråsten Boghandel, 
Matas i Gråsten, Turistbureauet 
i Det Gamle Rådhus eller online. 

Find linket på 
graastenforum.dk Heartlands

Fredag aften kl. 19.00-24.00

Shantyaften med mad og musik
 
Nyd en lækker æblefestivalmenu 
v. Det Sønderjyske Køkken og 
koncertaften i opvarmet telt
 på havnen.

Downtown Dynt spiller under middagen, 
og bagefter spiller folkgruppen Heartlands.


