Naturoplevelser
Vandretur med fårehyrde: Geeke og Ingrid.
Lør. 1. maj til søn. 31. okt. 2021 kl. 11-14
Lystbækgaard tilbyder turister, grupper og
enkeltpersoner at komme med på en 2-3 timers
vandretur med fårehyrde, 350 får og hunde. Hver
onsdag og fredag fra maj til oktober fra kl. 11 - 14. Min
4 personer, max 8. Medbring madpakke og drikkevarer.
Du får alle informationer om naturpleje, og hvorfor
biodiversiteten er så stor på heden. Du får vist, hvordan
man arbejdede med råulden fra fårene. Pris pr. person
kr. 250,-. Kontakt: lystbaekgaard@mail.tele.dk / +45
2123 2984
Sted: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, Sørvad.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Lør. 31. jul. 2021 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.

Delfinsafari i Limfjorden.
Lør. 31. jul. 2021 kl. 19-20.30
Delfinsafari i Limfjorden. I 2021 er der rigtig gode
muligheder for at se delfiner i Limfjorden. 7 øresvin
holder til i Thyborøn Kanal, hvor stimer af sild og andre
fisk er en god fødekilde for dem. Book en tur nu - der er
rigtig gode chancer for at se delfinerne med egne øjne.
Tag med på bådtur og oplev den unikke natur ved
udmundingen af Limfjorden. Jyllandsakvariets erfarne
guide sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem
sandbankerne og tager dig helt tæt på. Flere af delfinerne
i flokken er allerede blevet identificeret. Mischief,
Chewbacca og Tall Fin er nogle af dyrene i denne flok. I
foråret 2021 er delfinerne observeret i kanalen næsten
dagligt - både i dagtimerne og om aftenen, hvor de er
særligt aktive i jagten på mad. Delfinerne er blot nogle af
de dyr, der lever i denne del af Limfjorden. En stor koloni
af sæler og et rigt fugleliv er også dagligdagen på de
vestlige sandbanker. Praktisk info. Mødested: Havnegade
5C, 7680 Thyborøn. Varighed: Ca. 1,5 time. Mødetid ved
båden 10 min. før afgang. Pris: 249 kr pr. voksen, 239 kr.
pr. barn under 13 år. Små børn: Vi har redningsveste til
børn fra 2 år og op, men kan desværre ikke sejle med
børn yngre uden foregående aftale. Kontakt
Jyllandsakvariet for at aftale nærmere. Hunde: Der kan
ikke medbringes hunde på denne tur. Påklædning:
Passagerer skal bære vind-/vandtæt tøj. 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. Coronapas: Det er ikke nødvendigt at
fremvise coronapas, da turene foregår udendørs. Der gives
ikke delfingaranti på turen. Dyrene er vilde dyr, der selv
bestemmer, hvor og hvornår de vil være her.
Jyllandsakvariet garanterer derimod en dejlig sejltur med
masser af spændende fortællinger om dyrene og området.
Turen foregår på dyrenes præmisser. Alles sikkerhed både dyrenes og vores egen - er førsteprioritet. Turen kan
aflyses ved for hård vind. Har du booket, får du naturligvis
besked, hvis turen ikke kan gennemføres. Kontakt:
info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Strandoprydning.
Søn. 1. aug. 2021 kl. 10-12
Et projekt støttet af Miljøministeriets
Strandoprydningspulje. Den første søndag i hver måned i
2021 samler vi i fællesskab affald på strandstrækningen
mellem Høfte Q og redningsvej 176 syd for Tuskær. Vi
mødes kl. 10 fire forskellige steder og får udleveret
sække, handsker og gribetænger. Vi samler affald på
stranden kl. 10-12. Efterfølgende byder vi deltagerne på
gratis sandwich, kaffe/te og saft. 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. P-pladsen ved Tuskær - herfra
går man sydpå mod redningsvej 176. Redningsvej 176
Thorsmindevej - herfra går man nordpå til Tuskær. Hvis
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ikke andet er aftalt, er mødestedet P-pladsen ved
Tuskær. Det opsamlede affald kommes en
havfaldspose/sæk. Glas, metal samt evt. kemikalier
kommes i pose for sig. Fyldte havfaldsposer/sække
tages med til Tuskær. Tunge sække kan stilles på
stranden, hvor vi sørger for at hente dem. Alt affald
vejes efterfølgende og deltagerne modtager en mail
om, hvor meget affald vi i fællesskab har samlet.
Strandoprydning foregår på følgende søndage: 3. januar,
7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni, 4. juli, 1.
august, 5. september, 3. oktober, 7. november og 5.
december 2021
Gratis.
Sted: TUSKÆR, Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter,
Tuskærvej 9, Fjaltring, Lemvig.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Søn. 1. aug. 2021 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.

Beach Clean-up med Race for Oceans Stafetten &
Plastindustrien & LETBEK A/S.
Man. 2. aug. 2021 kl. 09.30
Kom til strandrensning sammen med Plastindustrien &
LETBEK A/S. Vi mødes på stranden, for enden af gangstien
fra Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. Vi har
genbrugsbags til opsamling af havplast, men medbring
gerne et par handsker. Thomas fra Plastindustrien byder
velkommen og Michael fra LETBEK A/S fortæller
efterfølgende, hvordan de arbejder med at give opsamlet
plastik fra havet en ny værdi. Der vil være mulighed for at
se de produkter, som de laver i deres produktion, som er
placeret Tistrup. Derefter samler vi havplast, hvorefter vi
mødes og laver havplastfigurer, inspireret af havet. Blandt
deltagerne vil der være en lodtrækningskonkurrence med
præmier fra Hjemhavn. MEDBRING: GOOD VIBES
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og Marinarkæologisk
Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Man. 2. aug. 2021 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.

i samarbejde med

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

Naturoplevelser
Sælsafari med båd i Limfjorden.
Tir. 3. aug. 2021 kl. 14.30-15.30
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.
Ons. 4. aug. 2021 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.
Ravsafari i Thorsminde.
Tor. 5. aug. 2021 kl. 09.30-11.30 på p-pladsen
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Få tips og tricks til at finde og genkende de
gyldne ravklumper og lær de rette vejrforhold at kende.
Thorsminde strand er et helt fantastisk sted for en
ravjæger - tag med på tur og find ud af hvorfor! Vi giver
desuden ravgaranti. Har du ikke heldet med dig ved
stranden, får du lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktisk information. Mødested: P-pladsen v/
Strandingsmuseum St. George, Vesterhavsgade 1E,
Thorsminde, 6990 Ulfborg. Påklædning: Vi anbefaler
påklædning efter vejrforholdene. Varighed: Ca. 1,5 time.
Pris: 99 kr./voksen, 79 kr./barn. Hunde: Hunde er
velkomne. Coronatest/Coronapas: Det er ikke nødvendigt
at fremvise en negativ coronatest eller et coronapas for at
kunne deltage på outdoorture. Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og Marinarkæologisk
Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Thorsmindes bedste.
Tor. 5. aug. 2021 kl. 12-14 på p-pladsen
Thorsminde er en charmerende, lille fiskerby på
Vestkysten. Beskrivelsen "autentisk" er altid lige på
tungen, når man bevæger sig rundt i Thorsminde, hvor
15-20 kuttere stadig aktivt fisker fra. De holder til på
vestsiden af det imponerende sluseværk, der er et af
byens kendetegn. Her ligger blandt andre også byens
fiskeauktion og røgeri. På sidstnævnte stikker vi
hovederne ind og får en lækker smagsprøve. På østsiden
holder de små joller, som fjordfiskerne benytter, til. Det
er også på fjordsiden, at man kan opleve et rigt fugleliv.
Og der er nogle fantastiske vandrestier ved fjorden, som
byder på spændende naturoplevelser. Stierne er en del af
Naturpark Nissum Fjord, som arbejder for at fremme
adgangen til naturen og de store oplevelser, man får igen
og igen, når man bevæger sig rundt i den. Det barske
Vesterhav har sat sit præg på livet i Thorsminde. Tag med
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på denne tur igennem havnebyen og få fortællingen om
havnen, fiskeriet, naturen og meget mere i Thorsminde.
Praktisk information. Mødested: P-pladsen v.
Strandingsmuseum St. George, Vesterhavsgade 1E,
Thorsminde, 6990 Ulfborg. Varighed: ca. 1,5-2 timer.
Længde: Turen er ca. 1 km lang. Pris: 99 kr. for voksne,
79 kr. for børn u/13 år. Coronatest/Coronapas: Det er
ikke nødvendigt at fremvise en negativ coronatest eller
et coronapas for at kunne deltage på outdoorture.
Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og
Marinarkæologisk Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Ravsafari i Thorsminde.
Tor. 12. aug. 2021 kl. 09.30-11.30 på p-pladsen
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Få tips og tricks til at finde og
genkende de gyldne ravklumper og lær de rette
vejrforhold at kende. Thorsminde strand er et helt
fantastisk sted for en ravjæger - tag med på tur og find
ud af hvorfor! Vi giver desuden ravgaranti. Har du ikke
heldet med dig ved stranden, får du lov til at finde
nogle stykker i de rigtige omgivelser. Praktisk
information. Mødested: P-pladsen v/ Strandingsmuseum
St. George, Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990
Ulfborg. Påklædning: Vi anbefaler påklædning efter
vejrforholdene. Varighed: Ca. 1,5 time. Pris: 99
kr./voksen, 79 kr./barn. Hunde: Hunde er velkomne.
Coronatest/Coronapas: Det er ikke nødvendigt at
fremvise en negativ coronatest eller et coronapas for at
kunne deltage på outdoorture. Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og
Marinarkæologisk Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Thorsmindes bedste.
Tor. 12. aug. 2021 kl. 12-14 på p-pladsen
Thorsminde er en charmerende, lille fiskerby på
Vestkysten. Beskrivelsen "autentisk" er altid lige på
tungen, når man bevæger sig rundt i Thorsminde, hvor
15-20 kuttere stadig aktivt fisker fra. De holder til på
vestsiden af det imponerende sluseværk, der er et af
byens kendetegn. Her ligger blandt andre også byens
fiskeauktion og røgeri. På sidstnævnte stikker vi
hovederne ind og får en lækker smagsprøve. På østsiden
holder de små joller, som fjordfiskerne benytter, til.
Det er også på fjordsiden, at man kan opleve et rigt
fugleliv. Og der er nogle fantastiske vandrestier ved
fjorden, som byder på spændende naturoplevelser.
Stierne er en del af Naturpark Nissum Fjord, som
arbejder for at fremme adgangen til naturen og de store
oplevelser, man får igen og igen, når man bevæger sig
rundt i den. Det barske Vesterhav har sat sit præg på
livet i Thorsminde. Tag med på denne tur igennem
havnebyen og få fortællingen om havnen, fiskeriet,
naturen og meget mere i Thorsminde. Praktisk
information. Mødested: P-pladsen v. Strandingsmuseum
St. George, Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990
Ulfborg. Varighed: ca. 1,5-2 timer. Længde: Turen er
ca. 1 km lang. Pris: 99 kr. for voksne, 79 kr. for børn
u/13 år. Coronatest/Coronapas: Det er ikke nødvendigt

at fremvise en negativ coronatest eller et coronapas for at
kunne deltage på outdoorture. Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og Marinarkæologisk
Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Tur i Søby Brunkulslejer.
Tor. 12. aug. 2021 kl. 18.30-20.30
Vi besøger museet og fugletårn samt køretur i egen bil til
Mount Søby og ørkenlandskabet. Vi går cirka 4 km. Entre
omfatter entre, guide og kaffe. Tilmelding senest
tirsdagen før på 53 37 14 59.
Pris: 80 kr.
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
National Klimatopmøde.
Tor. 19. aug. 2021 kl. 00
Klimatorium i Lemvig afholder dage med klima på
dagsordenen. Der vil være Klimatopmøde for fagpersoner,
børnenes Klimatopmøde og en folkelig debat. Klimatorium
i Lemvig afholder dage med klima på dagsordenen. Der vil
være Klimatopmøde for fagpersoner, børnenes
Klimatopmøde og en folkelig debat. Klimaløsninger,
samskabelse og innovation, er nøgleordene for Børnenes
Klimamøde 2021, og vil besvare spørgsmål som: Hvad er
klima og klima-forandringer? Hvordan kan vi mindske
forandringerne - og leve med dem? Og hvordan får vi gode
ideer til fremtidens klimaløsninger?
Gratis.
Sted: Klimatorium, Havnen 8, Lemvig.
Ravsafari i Thorsminde.
Tor. 19. aug. 2021 kl. 09.30-11.30 på p-pladsen
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår, du
kan finde rav. Få tips og tricks til at finde og genkende de
gyldne ravklumper og lær de rette vejrforhold at kende.
Thorsminde strand er et helt fantastisk sted for en
ravjæger - tag med på tur og find ud af hvorfor! Vi giver
desuden ravgaranti. Har du ikke heldet med dig ved
stranden, får du lov til at finde nogle stykker i de rigtige
omgivelser. Praktisk information. Mødested: P-pladsen v/
Strandingsmuseum St. George, Vesterhavsgade 1E,
Thorsminde, 6990 Ulfborg. Påklædning: Vi anbefaler
påklædning efter vejrforholdene. Varighed: Ca. 1,5 time.
Pris: 99 kr./voksen, 79 kr./barn. Hunde: Hunde er
velkomne. Coronatest/Coronapas: Det er ikke nødvendigt
at fremvise en negativ coronatest eller et coronapas for at
kunne deltage på outdoorture. Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og Marinarkæologisk
Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Thorsmindes bedste.
Tor. 19. aug. 2021 kl. 12-14 på p-pladsen
Thorsminde er en charmerende, lille fiskerby på
Vestkysten. Beskrivelsen "autentisk" er altid lige på
tungen, når man bevæger sig rundt i Thorsminde, hvor
15-20 kuttere stadig aktivt fisker fra. De holder til på
vestsiden af det imponerende sluseværk, der er et af
byens kendetegn. Her ligger blandt andre også byens
fiskeauktion og røgeri. På sidstnævnte stikker vi
hovederne ind og får en lækker smagsprøve. På østsiden
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Naturoplevelser
holder de små joller, som fjordfiskerne benytter, til.
Det er også på fjordsiden, at man kan opleve et rigt
fugleliv. Og der er nogle fantastiske vandrestier ved
fjorden, som byder på spændende naturoplevelser.
Stierne er en del af Naturpark Nissum Fjord, som
arbejder for at fremme adgangen til naturen og de store
oplevelser, man får igen og igen, når man bevæger sig
rundt i den. Det barske Vesterhav har sat sit præg på
livet i Thorsminde. Tag med på denne tur igennem
havnebyen og få fortællingen om havnen, fiskeriet,
naturen og meget mere i Thorsminde. Praktisk
information. Mødested: P-pladsen v. Strandingsmuseum
St. George, Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990
Ulfborg. Varighed: ca. 1,5-2 timer. Længde: Turen er
ca. 1 km lang. Pris: 99 kr. for voksne, 79 kr. for børn
u/13 år. Coronatest/Coronapas: Det er ikke nødvendigt
at fremvise en negativ coronatest eller et coronapas for
at kunne deltage på outdoorture. Kontakt: +45 9783
2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og
Marinarkæologisk Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Vandretur i Søby Brunkulslejer.
Tor. 19. aug. 2021 kl. 18.30-20.30
Start på Søby Brunkulsmuseum. Derefter i bil til Mount
Søby, som vi bestiger og går 5 km til ørkenlandskabet.
Entre inkl. entre, guide og kaffe. Tilmelding senest
tirsdag før på 53 37 14 59.
Pris: 80 kr.
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
Børnenes Klimatopmøde.
Fre. 20. aug. 2021 kl. 00
Klimaløsninger, samskabelse og innovation, er
nøgleordene for Børnenes Klimamøde 2021, og vil
besvare spørgsmål som: Hvad er klima og
klima-forandringer? Hvordan kan vi mindske
forandringerne - og leve med dem? Og hvordan får vi
gode ideer til fremtiden. Klimatorium i Lemvig afholder
dage med klima på dagsordenen. Der vil være
Klimatopmøde for fagpersoner, børnenes Klimatopmøde
og en folkelig debat. Klimaløsninger, samskabelse og
innovation, er nøgleordene for Børnenes Klimamøde
2021, og vil besvare spørgsmål som: Hvad er klima og
klima-forandringer? Hvordan kan vi mindske
forandringerne - og leve med dem? Og hvordan får vi
gode ideer til fremtidens klimaløsninger?
Gratis.
Sted: Klimatorium, Havnen 8, Lemvig.
Ravsafari i Thorsminde.
Tor. 26. aug. 2021 kl. 09.30-11.30 på p-pladsen
Kom med på ravsafari og lær hvor, hvordan og hvornår,
du kan finde rav. Få tips og tricks til at finde og
genkende de gyldne ravklumper og lær de rette
vejrforhold at kende. Thorsminde strand er et helt
fantastisk sted for en ravjæger - tag med på tur og find
ud af hvorfor! Vi giver desuden ravgaranti. Har du ikke
heldet med dig ved stranden, får du lov til at finde
nogle stykker i de rigtige omgivelser. Praktisk

information. Mødested: P-pladsen v/ Strandingsmuseum
St. George, Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990 Ulfborg.
Påklædning: Vi anbefaler påklædning efter
vejrforholdene. Varighed: Ca. 1,5 time. Pris: 99
kr./voksen, 79 kr./barn. Hunde: Hunde er velkomne.
Coronatest/Coronapas: Det er ikke nødvendigt at fremvise
en negativ coronatest eller et coronapas for at kunne
deltage på outdoorture. Kontakt: +45 9783 2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og Marinarkæologisk
Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Thorsmindes bedste.
Tor. 26. aug. 2021 kl. 12-14 på p-pladsen
Thorsminde er en charmerende, lille fiskerby på
Vestkysten. Beskrivelsen "autentisk" er altid lige på
tungen, når man bevæger sig rundt i Thorsminde, hvor
15-20 kuttere stadig aktivt fisker fra. De holder til på
vestsiden af det imponerende sluseværk, der er et af
byens kendetegn. Her ligger blandt andre også byens
fiskeauktion og røgeri. På sidstnævnte stikker vi
hovederne ind og får en lækker smagsprøve. På østsiden
holder de små joller, som fjordfiskerne benytter, til. Det
er også på fjordsiden, at man kan opleve et rigt fugleliv.
Og der er nogle fantastiske vandrestier ved fjorden, som
byder på spændende naturoplevelser. Stierne er en del af
Naturpark Nissum Fjord, som arbejder for at fremme
adgangen til naturen og de store oplevelser, man får igen
og igen, når man bevæger sig rundt i den. Det barske
Vesterhav har sat sit præg på livet i Thorsminde. Tag med
på denne tur igennem havnebyen og få fortællingen om
havnen, fiskeriet, naturen og meget mere i Thorsminde.
Praktisk information. Mødested: P-pladsen v.
Strandingsmuseum St. George, Vesterhavsgade 1E,
Thorsminde, 6990 Ulfborg. Varighed: ca. 1,5-2 timer.
Længde: Turen er ca. 1 km lang. Pris: 99 kr. for voksne,
79 kr. for børn u/13 år. Coronatest/Coronapas: Det er ikke
nødvendigt at fremvise en negativ coronatest eller et
coronapas for at kunne deltage på outdoorture. Kontakt:
+45 9783 2808
Sted: Strandingsmuseum 'St. George' og Marinarkæologisk
Center, Vesterhavsgade 1E, Ulfborg.
Vandretur i Søby Brunkulslejer.
Søn. 29. aug. 2021 kl. 13
Hjemstavnshuset inviterer dig med på en spændende
vandretur i de nedlagte brunkulslejer i Søby. Turen går
forbi udsigtspunkter, pumpestationer, vandløb, tidligere
skred og goldt landskab. Der er kørsel eller samlørsel fra
Hjemstavnshuset til Fasterholtgårdvej. Turens længde er 8
km, så medbring praktisk fodtøj og kaffe eller anden
drikkelse. Turleder er Poul Erik Jensen, som du kan melde
dig til hos på 22 10 28 30 eller mød bare op
Pris: 25 kr.
Sted: Hjemstavnshus Arnborg, Gl. Skarrildvej 28, Herning.
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