Naturoplevelser
Rakkerruter og hedeturte.
Lør. 15. apr. 2017 til fre. 28. dec. 2018 kl. Daglig
Med din egen mobiltelefon eller iPad som vejviser kan
du gå flotte vandringer ved Flyndersø og opleve hørespil
om rakkere kæltringer og stakkels udstødte mennesker.
Ved at downloade appen trolderuterne kan du selv
bestemme tidspunktet. Helt frem til begyndelsen af
forrige århundrede levede der på hederne i Vestjylland
fattige mennesker, der levede af at flå selvdøde dyr,
reparere vinduer og andet tilfældigt arbejde. Og ikke
mindst at tigge, selv om det var forbudt. Med appen til
www.trolderuterne.dk kan du gå denne skattejagt med
fortællinger og hørespil både her og mange andre steder
Gratis.
Sted: Flyndersø naturpark, Flyndersøvej 27, Skive.
20 års jubilæums DVL afdeling Holstebro.
Lør. 17. nov. 2018 kl. 10
Vi starter jubilæumsdagen med en vandretur. Fra
P-pladsen vest for vandkraftsøen ud til Tvis Mølle
Naturlaboratorium, hvor der vil blive budt på en bid
bålmad. Længde: ca. 12 km. Turleder: Anna Lauridse.
Turlederes telefon: 22720971. Mødested: P-pladsen ved
vandkraftværket ved Ringvejen i Holstebro. Kl. 10. Efter
vandreturen vil det for medlemmer være gratis spisning
og hygge med vandrehistorier. Medbring selv drikkevare.
Mødested: Tjørnevej 161, 7500 Holstebro kl. 18.30.
Tilmelding senest 1. november til til
laurid74@gmail.com
Pris: 30 kr..
Sted: P-pladsen ved vandkraftværket ved Ringvejen i
Holstebro, Ringvejen, Holstebro.
Skovtur med mulighed for indsamling af pyntegrønt.
Lør. 17. nov. 2018 kl. 10.30
Kom med på tur i din lokale skov. Der vil blive
informeret om kommunens skovpolitik, og vi ser
nærmere på den urørte del af skoven. Vi går til
pyntegrønt træerne, og her får du mulighed for at samle
ind til årets juledekoration. Turleder: Skovarbejder Bøje
Sørensen. Mødested: Skovlund Naturskole, Nybovej 28,
7500 holstebro. Tlf: 4042 0491. Mail:
boje.sorensen@holstebro.dk. Turlængde: ca. 2 km.
Målgruppe: Det voksne publikum, men børn er
velkomne. Handicapegnet: Nej. For gangbesværede:
Nej. Medbring: Grensaks
Gratis.
Sted: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, Holstebro.
Motionsvandretur.
Lør. 17. nov. 2018 kl. 13.30
"Vor mand i Vildbjerg" Leif Pedersen fører an på turen
som tager små to timer.
Gratis.
Sted: Præstelundskolen, Præstelunden 6 C, Brande.

Juletur i Ginnerup Plantage.
Søn. 18. nov. 2018 kl. 13
Mødested: Ginnerupvej - P-pladsen ved Jættestuen.
Guide: Steen Reinholdt. Vi skal se naturen forberede sig
på vinterens komme. Vi vandrer i den smukke plantage, og
I kan godt glæde jer til en dejlig naturoplevelse, hvor
Steen vil fortælle om dyrespor, fugle, planter, og hvad vi
ellers må finde på vores vej. Vi skal samle mos, kogler og
andet til julens dekorationer. Turistforeningen vil også
byde på kaffe og æbleskiver i det fri efter endt travetur.
Tag hele familien med.
Sted: Ginnerup Plantage, Ginnerupvej, Spøttrup.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 18. nov. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 18. nov. 2018 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og søndag
den 30/12
Pris: 300 kr.
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Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Spilopspejd.
Søn. 18. nov. 2018 kl. 14
Tag familien med i skoven. Besøg De grønne
pigespejdere - vi har ideerne - skoven har rammerne familierne fylder dem ud. Spilopspejd er
spejderoplevelser i naturen for 2/3-5-årige piger og
deres forældre eller en voksen, de kender - det kan
være bedsteforældre, den gode voksenven eller
bonusforældre. Til Spilopspejd oplever din pige, at hun
får plads til at tumle, lege og mærke naturen. De små
spilopspejdere lærer om og leger i naturen og får nye
veninder. For voksne er Spilopspejd et sted, hvor de får
fælles naturoplevelser og nærvær sammen med deres
pige. Som voksen skal du støtte barnet i at udforske,
afprøve og udvikle livsduelige færdigheder, alt sammen
med leg og nysgerrighed som drivkraft. Søskende er også
velkomne. Spilopspejd er typisk to timer en gang om
måneden, søndag kl. 14-16 på Nibsbjegrvej 1 inde i
skoven
Gratis.
Sted: Spejderhytten Unikum, Nibsbjergvej, Holstebro.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 19. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 22. nov. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari 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 du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. 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. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - giv en hånd med.
Fre. 23. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur.
Lør. 24. nov. 2018 kl. 09.30
Kom med ud at gå sammen med andre vandreglade
motionister. Nyd den smukke natur. Motion er sundt for
både krop og psyke. Vi går ca. 7-10 km i et tempo, der
tilpasses de fremmødte. Turledere er Esther Smedegaard
og Eva Pedersen.
Gratis.
Sted: Menys p-plads, Dæmningen 17, Herning.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 25. nov. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede liv,
og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige Limfkord.
Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan
de åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå og tilbereder en del af fangsten på
kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 25. nov. 2018 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
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til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser hvis du skulle være uheldig
og få vand i dine waders. Mødested: P-pladsen ved
Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790
Thyholm. Pris: 300 kr./person. I september, oktober og
november: Hver søndag kl. 13.00 I december: lørdag
den 29/12 og søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Fodring - giv en hånd med.
Man. 26. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene
i vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer
når de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de
dage, hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver
mandag og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også
onsdage kl. 13. I december kun fredag den 21-12-2018
og fredag den 28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke
nødvendigt. Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris
til JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Motionstur ved Hjortsballehøje.
Tir. 27. nov. 2018 kl. 10
Kom ud at gå en tur i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur, der styrker både fysikken
og psyken. Turen er på 5 - 6 km og tempoet tilpasses de
fremmødte. Turleder er Gorm. Samkørsel fra
Markedspladsen kl 09.30.
Gratis.
Sted: Hjortsballe Høje, Hjortsballehøjevej, Herning.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 29. nov. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari 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 du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. 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. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under
3 år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af
en tur gives der 10% rabat på entreen til
JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.

Fodring - giv en hånd med.
Fre. 30. nov. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Bæredygtigt julepynt på Harrild Hede med
Naturstyrelsen og Verdens Skove.
Lør. 1. dec. 2018 kl. 11
Naturstyrelsen og Verdens Skove er gået sammen om at
invitere til en hyggelig, aktivitetsfyldt og lærerig dag på
Harrild Hede, hvor vi kan få noget dejligt, naturligt og
bæredygtigt julepynt med hjem *&#10052;*. Bæredygtigt
julepynt på Harrild Hede med Naturstyrelsen og Verdens
Skove *&#10052;*. Det er december, og julestemningen
breder sig over det ganske land. De danske hjem skal
pyntes med hyggeligt julegrønt, så hvad er bedre end at
tage imod naturens gaver og fylde stuerne med
bæredygtigt, naturligt julepynt?. Naturstyrelsen og
Verdens Skove er gået sammen om at invitere til en
hyggelig, aktivitetsfyldt og lærerig dag på Harrild Hede,
som løber af stablen lørdag d. 1. december fra kl. 11:00
til kl. 14.00. Her skal vi lære om naturtypen hede, dens
naturpleje og hvilken rolle den spiller for biodiversiteten i
Danmark samt nyde en dag ude i naturen og få noget
dejligt, naturligt julepynt med hjem. De danske heder er
en beskyttet naturtype, og en del af Naturstyrelsens
naturpleje på Harrild Hede består i at fjerne selvsået
bjerg- og skovfyr og til dels rødgran, der som
indtrængende art på heden ellers ville overgro den, hvis
den fik frit spil - og dermed true de naturligt
hjemmehørende arter på Harrild Hede. Derfor er det en
vigtig del af naturplejen af heden at fjerne dem. Verdens
Skove mener, at al denne lækre, naturligt forekommende
nålebevoksning lige så godt kan blive brugt til pyntegrønt
til jul og skabe hygge i de danske hjem! Pyntegrønt, som
sælges i Danmark, kommer oftest fra granplantager, som
ikke rummer de store naturværdier, og dette er skidt for
biodiversiteten. Naturstyrelsen giver deltagerne på denne
tur mulighed for at gå ud og samle grene fra selvsået
bjerg- og skovfyr samt rødgran i dagens anledning, som
alternativ til brug af gran fra plantager. Harrild Hede er
hjemsted for spændende dyrearter, bl.a. krondyr, men
disse plejer at gemme sig i løbet af dagen, så vi kan
desværre ikke garantere, at vi får dem at se. Af fugle kan
nævnes spændende vintergæster som stor tornskade,
trane og måske havørn. Praktisk: Lørdag d. 1. december
kl. 11:00 mødes vi på Harrild Hede Naturcenter, og
adressen er Fasterholtvej 36, 7330 Brande, hvor skovfoged
Hans Jensen fra Naturstyrelsen Midtjylland og de frivillige
i Verdens Skoves lokalafdeling i Aarhus byder velkommen.
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Husk at medbringe madpakke. Husk tøj til vind og vejr,
f.eks. vandresko eller gummistøvler og evt. en kikkert
til at spejde efter spændende dyr. Verdens Skove sørger
for lidt godt til ganen til sidst på turen. Fra
Naturcentret kører vi i egne biler til et område i det
nordlige Harrild Hede for at lede efter selvsåede træer.
Naturstyrelsen søger for save og andre redskaber til at
klippe eller rive træerne op
Gratis.
Sted: Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36,
Brande.
Motionsvandretur.
Lør. 1. dec. 2018 kl. 13
Hanne og Kjeld laver turen og vi spiser fælles bagefter.
Dette koster 60 kroner og skal forudtilmeldes til
arrangøren.
Gratis.
Sted: Hesselbjergvej 10, Hesselbjergvej , Hammerum,
Herning.
Julemærkemarchen.
Søn. 2. dec. 2018 kl. 09 -11
Gå eller løb for en god sag! Tag familie, venner og
kolleger med. Der er afmærkede ruter på hhv. 5 km og
10 km. Minimum en af ruterne kan gennemføres med
barnevogn/kørestol. Starten er fra Kantinen. Der købes
startkort, evt med forhåndstilmelding. Det er muligt at
tilmelde et hold. Der er diplom til alle, der ønsker det.
Overskuddet går til Julemærkehjemmene. Der er
mulighed for at købe æbleskiver, gløgg mv. Der henvises
til www.julemaerkemarchen.dk
Pris: startkort 30 kr. Med medalje: 70 kr..
Sted: Vestervangskolen, Vestergade 82, Herning.
Se laks på åens gydepladser.
Søn. 9. dec. 2018 kl. 09.30
Vi mødes ved Holstebro kasernes parkeringsplads ved
Ringvejen. Derfra kører vi i bil til nogle af de fine
vandløb i kommunen. December er toptidspunkt for ved
selvsyn at se laks og havørreder stå og gyde på åernes
lavvandede partier med grus- og stenbund.
Laksebestanden i Storå er så stor, at der er en reel
chance for at se laksen. I 2017 så vi mange og store laks
på turen. Hvor vi kører hen afgøres på dagen, da det
afhænger af aktuelle observationer og hvor meget vand,
der er i vandløbene på dagen. Turen vil gå til enten
Idom Å, Gryde Å, Vegen Å og/eller Råsted Lilleå. Måske
lægges turen også forbi en af de små bække hvor bækog havørrederne gyder. Der vil blive fortalt om laksen
og arbejdet for at genoprette bestanden. Turledere:
Biologerne Mads Nedergaard og Jakob Larsen. Tlf.: 9611
7798. Mail: Jakob.Larsen@holstebro.dk. Handicapegnet:
Nej. For gangbesværede: Nej. Medbring: Støvler og tøj,
der passer til vejret
Gratis.
Sted: P-pladsen ved Dragonvej udenfor kaserne,
Dragonvej, Holstebro.

Motionstur i Gjellerup.
Tir. 11. dec. 2018 kl. 10
Kom ud at gå en tur i fællesskab med andre glade
mennesker på en vandretur, der styrker både fysikken og
psyken. Turen er på 5 - 6 km og tempoet tilpasses de
fremmødte. Turleder er Anna og Ole Nielsen. Samkørsel
fra Markedspladsen kl 09.30.
Gratis.
Sted: Gjellerup Kirke, Kirkebyvej 1, Gjellerup, Herning.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 21. dec. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Ravsafari - med ravgaranti.
Tor. 27. dec. 2018 kl. 14
Tag med på jagt efter Nordens guld, det gyldne rav. Få
sikre tips på en guidet ravsafari 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 du må
beholde. Husk tøj der passer til vejr og vind. Tilmelding
ikke nødvendigt. 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. Hunde kan
medbringes. Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn - børn under 3
år gratis ifølge med voksne. Kombibillet: Ved køb af en tur
gives der 10% rabat på entreen til JyllandsAkvariet
Pris: 60 kr/voksen, 40 kr/barn, børn under 3 gratis.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
Fodring - giv en hånd med.
Fre. 28. dec. 2018 kl. 13
Nu har du mulighed for at være med til at fodre fiskene i
vores rørebassiner. Kom helt tæt på hajerne i vores
hajfødeklinik og rørebassiner. Oplev de små hajbabyer når
de kommer ud af deres æg og giv en hånd med de dage,
hvor vi skal fodre hajer, rokker og fladfisk. Hver mandag
og fredag kl. 13. I juli og august fodrer vi også onsdage kl.
13. I december kun fredag den 21-12-2018 og fredag den
28-12-2018. Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendigt.
Hunde må medbringes. Pris: incl. i entrépris til
JyllandsAkvariet
Pris: Incl. i entré til JyllandsAkvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Vesterhavsgade 16, Thyborøn.
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Naturoplevelser
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Lør. 29. dec. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfkord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå og tilbereder en del
af fangsten på kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne
ekstra strømper og bukser, hvis du får vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr/person incl. en østerskniv, en spand til indsamling,
de østers du samler samt leje af waders. Betaling i
forbindelse med tilmelding på hjemmesiden. Pengene
bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Lør. 29. dec. 2018 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af
verdens bedste råvare! Iført waders tager vi på
østersjagt i Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer
naturligvis, hvordan du selv fanger dem, hvordan de
åbnes, og hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten
smager vi dem rå, tilbereder en del af fangsten på
kulgrill og får et glas champagne til. Oplevelsen
østerssafari indeholder. 2-3 timers østersjagt og
-tilberedning. Naturguide. Gode råd til tilberedning. Lån
af waders. Et glas champagne. Spand til at fragte østers
i (du får spanden med hjem) En østerskniv, som du kan
tage med hjem. Tilbered dine østers på kulgrill. Tag
gerne østers med hjem til eget forbrug. Praktisk
information. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning: Husk
tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser hvis du skulle være uheldig og få vand i dine
waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og
søndag den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden - pluk en af verdens bedste
råvarer.
Søn. 30. dec. 2018 kl. 13
Iført waders tager vi på østersjagt i Limfjordens delikate
spisekammer. Hør om limfjordsøstersens særprægede
liv, og hvor de bedste lokaliteter er i den vestlige
Limfkord. Du lærer naturligvis, hvordan du selv fanger
dem, hvordan de åbnes, og hvordan du kan tilberede
dem. Efter jagten smager vi dem rå og tilbereder en del

af fangsten på kulgrill. Tilmelding inden turen:
http://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/.
Praktiske oplysninger. Varighed: Ca. 3 timer. Beklædning:
Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra strømper og
bukser, hvis du får vand i dine waders. Mødested:
P-pladsen ved Oddesund Kiosk & Bistro ApS, Hovedvejen
6. 7790 Thyholm. Pris: 300 kr/person incl. en østerskniv,
en spand til indsamling, de østers du samler samt leje af
waders. Betaling i forbindelse med tilmelding på
hjemmesiden. Pengene bliver først trukket på dagen
Pris: 300 kr..
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Østerssafari i Limfjorden.
Søn. 30. dec. 2018 kl. 13
Østerssafari i Limfjorden. Østerssafari pluk en af verdens
bedste råvare! Iført waders tager vi på østersjagt i
Limfjordens delikate spisekammer. Hør om
limfjordsøstersens særprægede liv, og hvor de bedste
lokaliteter er i den vestlige Limfjord. Du lærer naturligvis,
hvordan du selv fanger dem, hvordan de åbnes, og
hvordan du kan tilberede dem. Efter jagten smager vi dem
rå, tilbereder en del af fangsten på kulgrill og får et glas
champagne til. Oplevelsen østerssafari indeholder. 2-3
timers østersjagt og -tilberedning. Naturguide. Gode råd
til tilberedning. Lån af waders. Et glas champagne. Spand
til at fragte østers i (du får spanden med hjem) En
østerskniv, som du kan tage med hjem. Tilbered dine
østers på kulgrill. Tag gerne østers med hjem til eget
forbrug. Praktisk information. Varighed: Ca. 3 timer.
Beklædning: Husk tøj efter årstidens vejr og gerne ekstra
strømper og bukser hvis du skulle være uheldig og få vand
i dine waders. Mødested: P-pladsen ved Oddesund Kiosk &
Bistro ApS, Hovedvejen 6. 7790 Thyholm. Pris: 300
kr./person. I september, oktober og november: Hver
søndag kl. 13.00 I december: lørdag den 29/12 og søndag
den 30/12
Pris: 300 kr.
Sted: Oddesund Kiosk, Hovedvejen 6, Thyholm.
Bål og guitar.
Tir. 8. aug. 2023 kl. 19
Det er et hyggeligt tilbagevendende arrangement, som
samler alle lokale til en hyggelig aften omkring bålet. Vi
tager højskolesangbogen frem og synger så lang tid vi kan.
Det foregår i Nissum Fjord. Ofte har vi et bål tændt så
hyggen er maksimal. Du skal ikke komme med andet end
dig selv og et godt humør. Vi mødes hver anden måned
den 8.
Pris: 100.
Sted: Musik247, Vesterhavsgade 188, Ulfborg.
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