Naturoplevelser
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Lør. 28. maj 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 29. maj 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på

vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn under
turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke
pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr.
barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Legestuen Duen.
Man. 30. maj 2022 kl. 09.30-12
Læs mere her:
https://www.holstebrokirke.dk/boern/unge/legestuen-du
en.
Sted: Holstebro Kirke, Kirkepladsen 2, Holstebro.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 30. maj 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
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https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 31. maj 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Minikonfirmander.
Tir. 31. maj 2022 kl. 13.40-16
Sted: Ørnhøj Kirke, Hovedgaden 72, Ørnhøj.
Børneklubben Spiren.
Tir. 31. maj 2022 kl. 14.30
Mødes. Går du i 0-3 kl. er du meget velkommen til at
komme med til Spiren. Vi høre bibelhistorier, leger,
laver krea ting og får lidt at spise. Det er mega
hyggeligt så kom :) Se mere på hjemmesiden under

Spiren.
Sted: Nørre Snede Sognehus, Rørbækvej 9C, Nørre Snede.
Børne- og ungdomskor.
Tir. 31. maj 2022 kl. 16.15-17.15
Sted: Mejdal Kirke, Prins Buris Vej 29, Holstebro.
Børnesalmesang.
Tir. 31. maj 2022 kl. 16.30-17
For børn fra 1-3 år med deres forældre. Læs mere under
fanen "Børn og unge".
Sted: Bording Kirke, Klochsvej 32, Bording.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 1. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Gospelkids.
Ons. 1. jun. 2022 kl. 14.15-15.30
Sted: Sdr. Felding Sognehus, Skolegade 7, Sønder Felding.
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Børnekor.
Ons. 1. jun. 2022 kl. 14.30-15.30
I børnekoret synger vi børnesange, salmer, laver
sanglege, danser, klapper, synger efter håndtegn og
leger de gode sangvaner ind. Tilmelding på Kirkens
hjemmeside, under Aktiviteter eller på tlf. 21517559.
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.

Praktiske informationer: Varighed: 1,5-2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner sig
til en strandtur. Mødested: Receptionen i
Jyllandsakvariet, hvorfra turen starter. Pris: Voksne 99 kr,
børn 79 kr. Børn under 3 år er gratis ifølge med voksne.
Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 2. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Spirekor.
Tor. 2. jun. 2022 kl. 14.30-15.30
I spirekoret synger vi børnesange, børnesalmer, laver
sanglege, danser, klapper, synger efter håndtegn og leger
de gode sangvaner ind. Man behøver ikke at kunne læse,
da vi lærer alting udenad. Tilmelding på kirkens
hjemmeside, under Aktiviteter eller tlf. 21515975
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.

Guidet Ravsafari ved Vesterhavet.
Tor. 2. jun. 2022 kl. 14-16
Tag med på Ravsafari med ravgaranti i Thyborøn. Tag
med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få sikre
tips på en guidet havsafari og lær hvor, hvordan og
hvornår du finder rav ved stranden. Turen starter ved
JyllandsAkvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den. nødvendige viden om rav og
der vil være små gemmelege med rav som gevinster. Se
tidspunkterne for ravsafarierne og køb billet på
ravsafari.dk: http://jyllandsakvariet.dk/turkalender/.

Aflyst: Lektiecafe 12-16 år.
Tor. 2. jun. 2022 kl. 15.30
Denne lektiecafé henvender sig til børn/unge i alderen
12-16 år. Her kan du få hjælp til at løse dine lektier og
opgaver, som du har i forbindelse med din skolegang og
samtidig være del af et fællesskab med andre børn/unge.
Lektiecafeen er bemandet af frivillige. Du finder os i
biblioteksrummet. Spørg i skranken, hvis du ikke kan finde
os
Gratis.
Sted: Struer Bibliotek, Smedegade 1-7, Struer.
Børnesalmesang.
Tor. 2. jun. 2022 kl. 16.30-17
Er storebroren til babysalmesang, og vil ligne
babysalmesang med salmer, sange, dans, samvær og bevægelse i kirkens rum, nu blot for de 1-5årige med
deres mor eller far. Torsdage kl. 16.30-17.00. Mulighed for
drop-in kl. 16.15 til medbragt madpakke. Opstart torsdag
d. 21. april. Tilmelding og mere information hos Anna 25
99 85 13 eller organist@sdrfeldingkirke.dk
Sted: Sønder Felding Kirke, Skolegade 6, Sønder Felding.
BørneTour Herning.
Fre. 3. jun. 2022
Sted: Torvet, Torvet, Herning.
Herning City Gadeløbet 2022 - Børne Tour.
Fre. 3. jun. 2022
Sted: Tinghuspladsen, Tinghuspladsen, Herning.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 3. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
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sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen
hjem kan han også finde på at fortælle lidt om det
barske fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Lykkecup 2022.
Lør. 4. jun. 2022 kl. 09.30
Lørdag 4. juni 2022 kl. 9.30. Jyske Bank Boxen er atter
vært for verdens lykkeligste håndbold cup. LykkeCup er
årets fest for børn med udviklingshandicap og deres
familier. Herning Kommune og MCH er igen vært for de
850 børn med udviklingshandicap og deres familier, som
slutter sæsonen af med et brag af en håndboldfest i
Jyske Bank Boxen. Selvom håndbolden er i centrum, skal
spillerne og deres familier også hyldes med koncert,
konfettikanoner, besøg af prominente gæster, legeland
og gallafest. Og for initiativtager og Direktør i
LykkeLiga, Rikke Nielsen er netop de sidstnævnte
indslag lige så vigtige som håndbolden. "LykkeCup er en
fejring af vores stjerner. Ud med diagnoser og ud med
begrænsninger, til LykkeCup er vi alle verdensstjerner,
og dét skal fejres.". LykkeLiga er Danmarks lykkeligste
håndboldliga for børn med udviklingshandicap, som på
få år er vokset eksplosivt. LykkeLiga blev grundlagt i
2017 af tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen og
reklamemand Mikael Espensen. Begge er forældre til
døtre med downs syndrom. Fakta om LykkeLiga.
LykkeLiga er en håndboldliga for børn med
udviklingshandicap i alderen 5-15 år. LykkeLiga bygger
videre på succesen med håndboldholdet Aalborg Kidz,
som Rikke Nielsen startede i 2016 fordi hun manglede et
håndboldhold hvor datteren Magda passede ind. I januar
2019 modtog LykkeLiga "Danskernes Idrætspris" ved DRs
sportsgalla "Sport 2018". Rikke Nielsen modtog i januar
2017 prisen som "Årets Forbillede" ved DRs sportsgalla
"Sport 2016". Der er cirka 1200 børn, 75
håndboldklubber samt 450 frivillige trænere registreret

i LykkeLiga. LykkeLiga er repræsenteret i hele Danmark,
Grønland samt to hold på Færøerne. Kontakt:
mch@mch.dk / 9926 9926
Sted: Jyske Bank BOXEN, Kaj Zartowsvej 7, Herning.
Lav en gave til Fars Dag.
Lør. 4. jun. 2022 kl. 10
Gaveværksted på børnebiblioteket. Dagen før Fars Dag
holder vi gaveværksted på børnebiblioteket, hvor du kan
lave en flot billedramme. Vi hjælper med at pakke gaven
flot ind, så du kan give din far en fin gave til Fars Dag
Sted: Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Lør. 4. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Strandoprydning mellem Høfde Q og Tuskær.
Søn. 5. jun. 2022 kl. 10-12
Få vind i håret - røde kinder - og ren samvittighed! Vær
med hver den første søndag i måneden når vi i fællesskab
samler affald på strandstrækningen mellem Høfte Q og
redningsvej 176 syd for Tuskær ved Vesterhavet. Vi mødes
kl. 10.00, hvor vi får udleveret sække, handsker og
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gribetænger - derefter samler vi affald mellem Høfte Q
og redningsvej 176 syd for Tuskær. Bagefter byder Café
Tuskær på lidt godt til ganen. Strandoprydning foregår
på følgende søndage: 6. februar, 6. marts, 3. april, 1.
maj, 5. juni, 3. juli, 7. august, 4. september, 2.
oktober, 6. november og 4. december. Alle dage kl.
10.00-12.30. Tilmelding til strandoprydningen er
nødvendig af hensyn til traktementet, senest lørdag kl.
12 på tilmeldingtuskaer@gmail.com. Skriv gerne hvor du
ønsker at starte: Høfte Q - herfra går man sydpå til
Tuskær Redningsstationen på Rubyvej - herfra går man
langs stranden sydpå til Tuskær Tuskær - herfra går man
sydpå mod redningsvej 176 eller nordpå mod Høfte Q
Redningsvej 176 Thorsmindevej - herfra går man nordpå
til Tuskær. Hvis ikke andet er aftalt, er mødestedet
P-pladsen ved Tuskær. Læs mere om Strandrydning og
andre arrangementer på Tuskær:
https://tuskaer.dk/aktiviteter/ her. Kontakt:
tilmeldingtuskaer@gmail.com / 6170 8256
Sted: TUSKÆR, Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter,
Tuskærvej 9, Fjaltring, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 5. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.

Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Legestuen Duen.
Man. 6. jun. 2022 kl. 09.30-12
Læs mere her:
https://www.holstebrokirke.dk/boern/unge/legestuen-du
en.
Sted: Holstebro Kirke, Kirkepladsen 2, Holstebro.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 6. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Violinkoncert med børn fra 2 klasse på
Brændgårdskolen.
Tir. 7. jun. 2022 kl. 11-11.30
Hør børn fra 2. klasse på Brændgårdskolen spille violin. Vi
får besøg af 2.A fra Brændgårdskolen der vil spille
violinkoncert. Som et samarbejde mellem Herning
Musikskole og Brændgårdskolen lærer børnene i 0,1 og 2.
klasse at spille violin i skoletiden, og nu vil de gerne vise
hvor dygtige de er blevet. Der er ikke krav om billetter.
Man dukker blot op
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Gratis.
Sted: Herning Bibliotekerne, Østergade 8, Herning.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 7. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Børnesalmesang.
Tir. 7. jun. 2022 kl. 16.15-17
Velkommen til børnesalmesang. Tirsdag kl. 16.15 17.00 For børn i alderen 1 - 5 år ifølge med en voksen.
Vi vil til Børnesalmesang synge, danse, sanse, hygge og
lege sammen. Tilmelding kan ske her på vores
hjemmesiden http://www.fredenskirke-herning.dk
under aktiviteter Ved spørgsmål kontakt Kirke- og
kulturmedarbejder Kirsten Kammersgaard på 2446 0030
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.

Tumlingesalmesang.
Tir. 7. jun. 2022 kl. 16.30
Tumlinge salmesang for børn i alderen 1-4+ med deres
forældre.Vi synger, remser og leger til musik, med
forskellige rekvisitter. Der indgår salmer fra salmebogen
og sange fra andre sangbøger. Programmet er, som
udgangspunkt, det samme fra gang til gang, da det er med
til at give tryghed for det enkelte barn.Tumlinge
salmesang er ganske gratis, men man skal tilmelde sig for
at sikre sig plads på holdet.Der er plads til 10 børn og
deres forældre på et hold.Det foregår i Struer Kirke og
man skal ikke medbringe noget. Vi mødes tirsdag
eftermiddage kl. 16.30 til 17.15. Tumlinge salmesang
arrangeres af BU medarbejder Charlotte B. Nygaard og
organist Jonsvein Høgagard spiller til på klaveret. Har du
spørgsmål, så kontakt Charlotte
Sted: Struer Kirke, Kirkegade 42B, Struer.
Børnesalmesang.
Tir. 7. jun. 2022 kl. 16.30-17
For børn fra 1-3 år med deres forældre. Læs mere under
fanen "Børn og unge".
Sted: Bording Kirke, Klochsvej 32, Bording.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 8. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
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telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Gospelkids.
Ons. 8. jun. 2022 kl. 14.15-15.30
Sted: Sdr. Felding Sognehus, Skolegade 7, Sønder
Felding.
Børnekor.
Ons. 8. jun. 2022 kl. 14.30-15.30
I børnekoret synger vi børnesange, salmer, laver
sanglege, danser, klapper, synger efter håndtegn og
leger de gode sangvaner ind. Tilmelding på Kirkens
hjemmeside, under Aktiviteter eller på tlf. 21517559.
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.
Børneklub.
Ons. 8. jun. 2022 kl. 16.15-17.30
For alle børn mellem 3 og 9 år.
Sted: Hos Gurli, Højgårdsparken 92, Hjerm.
Legestue på biblioteket.
Tor. 9. jun. 2022 kl. 09-12
Kom og mød andre forældre og børn, der har lyst til at
lege på biblioteket. Hver torsdag formiddag kan I mødes
med andre i børnebiblioteket og lege fra kl. 9-12. Vi
finder tegnesagerne frem og sørger for kaffe, saft og
lidt lækkert til børnene. Husk, at du skal være
registreret låner, for at kunne logge dig ind ved døren
kl. 9. Du kan enten henvende dig ved skranken eller.
oprette dig med Nemid her:
https://www.struerbibliotek.dk/vejledning/bliv-laaner
Gratis.
Sted: Struer Bibliotek, Smedegade 1-7, Struer.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 9. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden

passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr.
pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan
desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se afgangstider
og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Guidet Ravsafari ved Vesterhavet.
Tor. 9. jun. 2022 kl. 14-16
Tag med på Ravsafari med ravgaranti i Thyborøn. Tag med
på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få sikre tips på
en guidet havsafari og lær hvor, hvordan og hvornår du
finder rav ved stranden. Turen starter ved
JyllandsAkvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den. nødvendige viden om rav og
der vil være små gemmelege med rav som gevinster. Se
tidspunkterne for ravsafarierne og køb billet på
ravsafari.dk: http://jyllandsakvariet.dk/turkalender/.
Praktiske informationer: Varighed: 1,5-2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner sig
til en strandtur. Mødested: Receptionen i
Jyllandsakvariet, hvorfra turen starter. Pris: Voksne 99 kr,
børn 79 kr. Børn under 3 år er gratis ifølge med voksne.
Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Spirekor.
Tor. 9. jun. 2022 kl. 14.30-15.30
I spirekoret synger vi børnesange, børnesalmer, laver
sanglege, danser, klapper, synger efter håndtegn og leger
de gode sangvaner ind. Man behøver ikke at kunne læse,
da vi lærer alting udenad. Tilmelding på kirkens
hjemmeside, under Aktiviteter eller tlf. 21515975
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.
Aflyst: Lektiecafe 12-16 år.
Tor. 9. jun. 2022 kl. 15.30
Denne lektiecafé henvender sig til børn/unge i alderen
12-16 år. Her kan du få hjælp til at løse dine lektier og
opgaver, som du har i forbindelse med din skolegang og
samtidig være del af et fællesskab med andre børn/unge.
Lektiecafeen er bemandet af frivillige. Du finder os i
biblioteksrummet. Spørg i skranken, hvis du ikke kan finde
os
Gratis.
Sted: Struer Bibliotek, Smedegade 1-7, Struer.
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Børnesalmesang.
Tor. 9. jun. 2022 kl. 16.30-17
Er storebroren til babysalmesang, og vil ligne
babysalmesang med salmer, sange, dans, samvær og bevægelse i kirkens rum, nu blot for de 1-5årige med
deres mor eller far. Torsdage kl. 16.30-17.00. Mulighed
for drop-in kl. 16.15 til medbragt madpakke. Opstart
torsdag d. 21. april. Tilmelding og mere information hos
Anna 25 99 85 13 eller organist@sdrfeldingkirke.dk
Sted: Sønder Felding Kirke, Skolegade 6, Sønder Felding.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 10. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Lør. 11. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den

store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke
de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer
ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på
dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige dyreliv i
Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde på at
fortælle lidt om det barske fiskerliv ved Vesterhavet. Book
på sælsafari.dk: https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske
informationer: Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand
og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude
på vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn under
turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt:
Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden passet
imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke
pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr.
barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sebastian Klein i Lystanlægget.
Lør. 11. jun. 2022 kl. 15:00
Kom og se et afsindigt morsomt show, der bejler kraftigt
til titlen som det bedste af sin art. Det er et topkomisk og
bundmusikalsk studie i veltømret børneunderholdning. Vi
kender Sebastian Klein fra TV og diverse
Børneprogrammer på Ramasjang - og Live på Scenen er
han om end endnu vildere!Sebastian Klein styrer, med
forbilledligt overblik og talent, begivenhedernes gang og
præsenterer/præsterer et sandt overflødighedshorn af
sprudlende tryllenumre, grinagtige sange, besynderlige
danse og forrygende artistnumre. Sebastian Klein
kombinerer på fantastisk vis gøgl, zoologi, musik og
komik, alt imedens han strør om sig med ustyrligt
morsomme numre til glæde og morskab for. både børn og
voksne. Publikum præsenteres for levende mus og rotter,
såvel som den farlige dræberkanin. Der er garanti for
100% god underholdning hele showet igennem, og de
voksne må også finde sig i at vride sig af grin undervejs.
Prisen gælder for en indgangsbillet til hele dagen
Pris: 50 kr.
Sted: Aulum Lystanlæg, Rugbjergvej 3, Aulum.
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Børne- og kirkefestival.
Søn. 12. jun. 2022 kl. 09
Søndag 12. JUNI 2022 Festivalen er åben fra kl. 9:00 15:00 i området ved Thyholm Kirkecenter, Nørregade
19, Hvidbjerg. Alle børn og forældre samt alle øvrige
interesserede fra Thyholm og Jegindø - og udefra - er
hjerteligt velkomne. Hele festivalen, der byder på
masser af spændende aktiviteter og oplevelser for hele
familien samt mad og drikke, er gratis for alle børn! Sæt
allerede nu X i kalenderen! - Kom og oplev! Arr.:
Thyholm Dagtilbud, Thyholm Skole, Club 5000, KFUM&K,
FDF Jegindø, FDF Thyholm, Menighedsrådet for
Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne
Sted: Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17, Hvidbjerg,
Thyholm.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 12. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Blå Flag hejses ved Ålbæk Strand.
Søn. 12. jun. 2022 kl. 13-16
Blå Flag hejses ved Ålbæk Strand. Det Blå Flag overrækkes
ved repræsentant for Friluftsrådet og går til tops i
flagstangen. Der vil være tale, kaffe, mulighed for at
prøve havkajakkerne og Jesper Nielsen Krogh,
naturvejleder Skive kommune, vil tage os med ad en lille
tur ved fjorden og vil vise og fortælle om alt det
spændende, der findes hernede. En rigtig familiedag.
Mødested: Limfjordscamping, Ålbæk Strandvej 7, 7860
Spøttrup. For mere information. Hvis du vide mere om
Spøttrup Turistforening og deres forskellige
arrangementer, kan du læse mere på deres hjemmeside:
Spøttrup Turistforening: https://spottrupturist.dk/.
Kontakt: ildtom@gmail.com / 26 40 10 93
Sted: Limfjords Camping & Vandland, Ålbæk Strandvej 7,
Spøttrup.
Legestuen Duen.
Man. 13. jun. 2022 kl. 09.30-12
Læs mere her:
https://www.holstebrokirke.dk/boern/unge/legestuen-du
en.
Sted: Holstebro Kirke, Kirkepladsen 2, Holstebro.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 13. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
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JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Børneklub - helte og heltinder.
Man. 13. jun. 2022 kl. 15.30-17
Sted: Mejdal Kirke, Prins Buris Vej 29, Holstebro.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 14. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Børnesalmesang.
Tir. 14. jun. 2022 kl. 16.15-17
Velkommen til børnesalmesang. Tirsdag kl. 16.15 17.00 For børn i alderen 1 - 5 år ifølge med en voksen.
Vi vil til Børnesalmesang synge, danse, sanse, hygge og
lege sammen. Tilmelding kan ske her på vores
hjemmesiden http://www.fredenskirke-herning.dk
under aktiviteter Ved spørgsmål kontakt Kirke- og
kulturmedarbejder Kirsten Kammersgaard på 2446 0030
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.

Tumlingesalmesang.
Tir. 14. jun. 2022 kl. 16.30
Tumlinge salmesang for børn i alderen 1-4+ med deres
forældre.Vi synger, remser og leger til musik, med
forskellige rekvisitter. Der indgår salmer fra salmebogen
og sange fra andre sangbøger. Programmet er, som
udgangspunkt, det samme fra gang til gang, da det er med
til at give tryghed for det enkelte barn.Tumlinge
salmesang er ganske gratis, men man skal tilmelde sig for
at sikre sig plads på holdet.Der er plads til 10 børn og
deres forældre på et hold.Det foregår i Struer Kirke og
man skal ikke medbringe noget. Vi mødes tirsdag
eftermiddage kl. 16.30 til 17.15. Tumlinge salmesang
arrangeres af BU medarbejder Charlotte B. Nygaard og
organist Jonsvein Høgagard spiller til på klaveret. Har du
spørgsmål, så kontakt Charlotte
Sted: Struer Kirke, Kirkegade 42B, Struer.
Børnesalmesang.
Tir. 14. jun. 2022 kl. 16.30-17
For børn fra 1-3 år med deres forældre. Læs mere under
fanen "Børn og unge".
Sted: Bording Kirke, Klochsvej 32, Bording.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 15. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på

i samarbejde med

Ikast-Brande | Herning | Skive | Holstebro | Struer | Lemvig Kommuner

Naturoplevelser
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Gospelkids.
Ons. 15. jun. 2022 kl. 14.15-15.30
Sted: Sdr. Felding Sognehus, Skolegade 7, Sønder
Felding.
Børnekorets sommerafslutning.
Ons. 15. jun. 2022 kl. 14.30-15.30
I børnekoret synger vi børnesange, salmer, laver
sanglege, danser, klapper, synger efter håndtegn og
leger de gode sangvaner ind. Tilmelding på Kirkens
hjemmeside, under Aktiviteter eller på tlf. 21517559.
Sted: Fredens Kirke, Sjællandsgade 34, Herning.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 16. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Guidet Ravsafari ved Vesterhavet.
Tor. 16. jun. 2022 kl. 14-16
Tag med på Ravsafari med ravgaranti i Thyborøn. Tag med
på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få sikre tips på
en guidet havsafari og lær hvor, hvordan og hvornår du
finder rav ved stranden. Turen starter ved
JyllandsAkvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den. nødvendige viden om rav og
der vil være små gemmelege med rav som gevinster. Se
tidspunkterne for ravsafarierne og køb billet på
ravsafari.dk: http://jyllandsakvariet.dk/turkalender/.
Praktiske informationer: Varighed: 1,5-2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner sig
til en strandtur. Mødested: Receptionen i
Jyllandsakvariet, hvorfra turen starter. Pris: Voksne 99 kr,
børn 79 kr. Børn under 3 år er gratis ifølge med voksne.
Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Aflyst: Lektiecafe 12-16 år.
Tor. 16. jun. 2022 kl. 15.30
Denne lektiecafé henvender sig til børn/unge i alderen
12-16 år. Her kan du få hjælp til at løse dine lektier og
opgaver, som du har i forbindelse med din skolegang og
samtidig være del af et fællesskab med andre børn/unge.
Lektiecafeen er bemandet af frivillige. Du finder os i
biblioteksrummet. Spørg i skranken, hvis du ikke kan finde
os
Gratis.
Sted: Struer Bibliotek, Smedegade 1-7, Struer.
Børnesalmesang.
Tor. 16. jun. 2022 kl. 16.30-17
Er storebroren til babysalmesang, og vil ligne
babysalmesang med salmer, sange, dans, samvær og bevægelse i kirkens rum, nu blot for de 1-5årige med
deres mor eller far. Torsdage kl. 16.30-17.00. Mulighed for
drop-in kl. 16.15 til medbragt madpakke. Opstart torsdag
d. 21. april. Tilmelding og mere information hos Anna 25
99 85 13 eller organist@sdrfeldingkirke.dk
Sted: Sønder Felding Kirke, Skolegade 6, Sønder Felding.
Indvielse: Lidenlund i børnehøjde.
Fre. 17. jun. 2022 kl. 09-11.30
Sted: Lemvig Kirke, Torvet 15, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 17. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
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fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Fællesaften på tværs.
Fre. 17. jun. 2022 kl. 17.30-21.30
Bemærk: Andet tidspunkt end sædvanligt. En
hyggeaften med pizza, konkurrence og leg. Vi har helt
særligt inviteret bl.a. årets konfirmander. Der er
tilmelding til arrangementet til sognemedarbejder Lise
Skov Jensen(senest 10/6).
Sted: Assing Kirkes Sognehus, Sandfeldparken 4, Kibæk.
Indvielse: Lidenlund i børnehøjde.
Lør. 18. jun. 2022 kl. 10.30-12.30
Sted: Lemvig Kirke, Torvet 15, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Lør. 18. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn

under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde: Der
kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr.
pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan
desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se afgangstider
og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 19. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
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Legestuen Duen.
Man. 20. jun. 2022 kl. 09.30-12
Læs mere her:
https://www.holstebrokirke.dk/boern/unge/legestuenduen.
Sted: Holstebro Kirke, Kirkepladsen 2, Holstebro.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 20. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 21. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der

kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også finde
på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Ons. 22. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
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https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Gospelkids.
Ons. 22. jun. 2022 kl. 14.15-15.30
Sted: Sdr. Felding Sognehus, Skolegade 7, Sønder
Felding.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tor. 23. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på
entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men
kan desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se
afgangstider og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.

Guidet Ravsafari ved Vesterhavet.
Tor. 23. jun. 2022 kl. 14-16
Tag med på Ravsafari med ravgaranti i Thyborøn. Tag med
på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få sikre tips på
en guidet havsafari og lær hvor, hvordan og hvornår du
finder rav ved stranden. Turen starter ved
JyllandsAkvariet og fortsætter langs stranden. Vores
erfarne guide giver dig den. nødvendige viden om rav og
der vil være små gemmelege med rav som gevinster. Se
tidspunkterne for ravsafarierne og køb billet på
ravsafari.dk: http://jyllandsakvariet.dk/turkalender/.
Praktiske informationer: Varighed: 1,5-2 timer.
Påklædning: Påklædning efter vejret og sko der egner sig
til en strandtur. Mødested: Receptionen i
Jyllandsakvariet, hvorfra turen starter. Pris: Voksne 99 kr,
børn 79 kr. Børn under 3 år er gratis ifølge med voksne.
Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Aflyst: Lektiecafe 12-16 år.
Tor. 23. jun. 2022 kl. 15.30
Denne lektiecafé henvender sig til børn/unge i alderen
12-16 år. Her kan du få hjælp til at løse dine lektier og
opgaver, som du har i forbindelse med din skolegang og
samtidig være del af et fællesskab med andre børn/unge.
Lektiecafeen er bemandet af frivillige. Du finder os i
biblioteksrummet. Spørg i skranken, hvis du ikke kan finde
os
Gratis.
Sted: Struer Bibliotek, Smedegade 1-7, Struer.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Fre. 24. jun. 2022 kl. 11.30-12.30
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
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os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Dragefestival i Strøgcentret.
Lør. 25. jun. 2022 10:00 - 14:00
Kom til dragefestival i Strøgcentret og byg din egen
drage. Der hygges med dragebygning af kendte
dragekonstruktioner under kyndig vejledning af
drage-byggere. Genopdag den gamle tradition med at
bygge drager. Gratis adgang.
Gratis.
Sted: Strøgcentret, Strøget, Ikast.
Sommerferiefilm.
Lør. 25. jun. 2022 kl. 11
Nyd en film med vennerne. Vi viser fede
sommerferiefilm for børn og deres voksne. På grund af
reglerne om filmrettigheder må vi ikke annoncere her,
hvilke film vi viser. Tilmeld dig vores film-SMS senest en
uge før filmvisningen og få besked. Send en SMS til 1910
med teksten HOLBIB FILM. Det koster almindelig
SMS-takst. Både børn og voksne skal have billet
Gratis.
Sted: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 13, Holstebro.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Lør. 25. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur
ved udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide
sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på sælerne. På
turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode
chancer for, at man møde Danmarks største rovdyr - den
store gråsæl. Hannen kan veje helt op til 300 kg. det er
ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller
ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og
svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der
kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne og det rige
dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem kan han også
finde på at fortælle lidt om det barske fiskerliv ved
Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller
vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på
vandet, end det er på land. Båden: Båden er en åben
motorbåd, der sikrer passagererne det bedste udsyn
under turen. Mødested: Havnegade 5C, 7680 Thyborøn.
Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang. Hunde:
Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Få hunden
passet imens i Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at
booke pasning på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189
kr. pr. barn under 13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på

entréen til Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur.
Børn: Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan
desværre ikke sejle med børn yngre uden forgående
aftale. Kontakt os for at aftale nærmere. Se afgangstider
og book din billet her. :
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os og
hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Uge 26 Hjerk Ølejr - Håndværk.
Lør. 25. jun. 2022 kl. 20
Håndværk. Varighed 7 dage 25/6-2/7-2022. Læs mere om
Ølejr. Billetter refunderes ubetinget såfremt det sker
senest 4 uger før datoen for lejrens start. Dog minus
gebyr. Der kan byttes billetter til andre Hjerk Ølejrer helt
frem til slutningen af dagen hvor lejren starter, dvs til når
salget for den pågældne lejr slutter
Sted: Hjerk Ølejr, Rævehøjvej, Roslev.
Folkekirkenes Familiestøtte.
Søn. 26. jun. 2022 kl. 10.45-11.30
Besøg af Folkekirkens Familiestøtte.
Sted: Assing Kirke, Vardevej 115, Kibæk.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 26. jun. 2022 kl. 13-14
Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Vores erfarne guide sejler
gennem labyrinten af sejlrender mellem sandbankerne og
tager dig helt tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter
af sæler, og der er gode chancer for, at man møde
Danmarks største rovdyr - den store gråsæl. Hannen kan
veje helt op til 300 kg. det er ham, der hersker herude, og
han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler
er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se
hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om
sælerne og det rige dyreliv i Limfjorden, og på vejen hjem
kan han også finde på at fortælle lidt om det barske
fiskerliv ved Vesterhavet. Book på sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk. Praktiske informationer:
Varighed: Ca. 1 time. Påklædning: Vand og/eller vindtæt
tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det
er på land. Båden: Båden er en åben motorbåd, der sikrer
passagererne det bedste udsyn under turen. Mødested:
Havnegade 5C, 7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden
10 min. før afgang. Hunde: Der kan ikke medbringes
hunde på denne tur. Få hunden passet imens i
Jyllandsakvariets nye dog-lounge. Husk at booke pasning
på forhånd. Pris: 219 kr pr. voksen, 189 kr. pr. barn under
13 år. Kombibillet: Få 10 % rabat på entréen til
Jyllandsakvariet ved samtidig køb af en tur. Børn: Vi har
redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre
ikke sejle med børn yngre uden forgående aftale. Kontakt
os for at aftale nærmere. Se afgangstider og book din
billet her. :
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https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Grupper og specialarrangementer. Kontakt os
og hør mere om vores skræddersyede gruppe- og
specialoplevelser for 6-150 deltagere. Ring til
JyllandsAkvariet på hverdage mellem kl. 1000-16.00 på
telefon +45 97 83 28 08 / email: jyllands@kvariet.dk.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 9783 2808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
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