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.
Geologisk vandring til Knudeklint på Fur.
Man. 14. jun. 2021 kl. 18.30
På Furs nordside ligger Knudeklint, som byder på en af
Limfjordens flotteste vandringsmuligheder. Den ca. 30
m høje klint viser et imponerende snit gennem
randmorænen, hvor moleret er blottet i en knap 600 m
lang kystprofil. På turen kommer I til at høre om
molerets oprindelse, de vulkanske askelag, se på de
mange geologiske lag i skrænterne, finde ledeblokke og
muligvis også en forstening eller to, og vi skal nyde den
storslåede natur. Mødested: P-pladsen ved stranden, for
enden af vejen ved Fur Camping (Gammelgårdsvej).
Turen strækker sig over ca. 4 km og varer omkring 2-2½
time. Turen er børnevenlig men ikke egnet for
gangbesværede. Sted: Mødested, P-plads ved stranden
for enden af Råkildevej, 7870 Fur
Pris: Gratis billetter.
Sted: Knudeklint på Fur, Knudevej, Fur.
Ungdomstræning.
Tor. 17. jun. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Kajaktur v/Jegindø og Venø - 3 dage.
Fre. 18. til søn. 20. jun. 2021 kl. 17
Vi overnatter i shelterne og på teltpladsen ved havnen
Hvis man ønsker anden overnatning på campingsplads
eller andet, skal man selv finde alternativ løsning. Der
findes fine overnatningsmuligheder i området. Vi sejler
ud fra Jegindø Havn. FREDAG den 18. juni mødes vi på
Jegindø Havn. Kl. 17.00 fredag eftermiddag tager vi på
en lille tur. langs kysten på sydsiden af Mors. Distance
14-16 km. Vi overnatter i shelterne og på teltpladsen
ved. havnen Hvis man ønsker anden overnatning på.
campingsplads eller andet, skal man selv finde.
alternativ løsning. Der findes fine
overnatningsmuligheder. i området. LØRDAG den 19.
juni Kl. 8. Morgenmad og madpakker,. kaffe mv til turen
laves. Kl. 9 tager vi kajakkerne. med til Oddesund
Nordhavn. Herfra roer vi ned. mod og rundt om Venø.
25-30 km, med passende. pauser. Vi er retur på
shelterpladsen sidst på. eftermiddagen. Om aftenen er
der fællesspisning. på Æ Skipperhus, med efterfølgende

hygge. SØNDAG den 20. juni Kl. 8. Morgenmad og.
madpakker, kaffe mv til turen laves. Kl. 9. Klar til at ro en
tur rundt om Jegindø ca. 15 km. Forplejning inkl. kaffe og
godter til turene. medbringes hjemmefra, samt andet til
bålhygge. Pris: 390 kr. inkl. guider, leje af sheltere og
bålhytte. samt aftensmad lørdag. Medbring egen kajak og.
godkendt vest. Det er herudover en god idé at. medbringe
tørt skiftetøj på turene. Ligesom du skal. kunne ro 20-30
km om dagen. Turene er lavet så man kan være med på 1,
2 eller. alle 3 roture. Turleder/info. Anni Grøndal, tlf.
3172 7230,. annigrondal@gmail.com. Børge Lund, tlf. 6177
2755, b.lund@me.com. Ansvar på vandet/ info. Anni
Grøndal 3172 7230. Kim Skytte, tlf. 2834 6672,. Chresten
Nissen, tlf. 9189 0045. Tilmelding på
www.dgi.dk/202110502051
Pris: 390 kr.
Sted: Jegindø Havn, Havnegade, Thyholm.
Åbent Hus i Thorsminde Coastal Roklub.
Lør. 19. jun. 2021 kl. 09- 15
Kom til Thorsminde og prøv at ro i en Coastal båd,
sammen med en instruktør. Arr. er for alle over 10 år og
ganske gratis.
Gratis.
Sted: Havet og Fjordens Hus, Skolegade 25, Thorsminde,
Ulfborg.
Guidet tur til Skovsnogen/Hjerteforening.
Søn. 20. jun. 2021 kl. 10
Hjerteforening, Billund afdeling tilbyder en lille gåtur i
naturen - hvor en guide vil fortælle om parken Blandt
andet har mange nye afgangselever fra kunstakademiet
givet værker, som er rundt i naturen. Tilmelding senest
den 11. juni på 40746221.
Gratis.
Sted: Skovsnogen - Deep Forest Artland, Døvlingvej 2,
Kibæk.
Cykeltur i Søby Brunkulslejer.
Søn. 20. jun. 2021 kl. 10-12 & 13-15
Vi cykler ruter på 18 km. på sikre stier. Samme dag to
forskellige ruter. Pris dækker entré, guide og kaffe. Til
frokost sælger vi grillpølser. For cykelvante personer.
Pris: 80 kr (to ture 100 kr).
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
Delfinsafari i Limfjorden.
Søn. 20. jun. 2021 kl. 15-16.30
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
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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 sandsandbanker. 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.
Ungdomstræning.
Tor. 24. jun. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Roséløb eller gang i Fjaltring.
Lør. 26. jun. 2021 kl. 12
Deltag i Fjaltrings roséløb eller gang. Ruten er ca. 6 km
og går langs marker, ved kyst og igennem landsby. Der
er 4 drikposter undervejs. Deltag i Fjaltrings roséløb
eller gang. Ruten er ca. 6 km og går langs marker, ved
kyst og igennem landsby. Der er 4 drikposter undervejs
og lidt mundgodt at slutte af på. Hvis motion,
frydefulde drikke, smukt landskab og godt selskab er en
kombi, der passer dig - så mød op. Alle kan deltage i
eget tempo. Pris 175 kr. Tilmelding på
www.notfaraway.dk eller 31794648
Pris: 175 kr.
Sted: NotFarAway, Vestermøllevej 45, Lemvig.
Delfinsafari i Limfjorden.
Søn. 27. jun. 2021 kl. 15-16.30
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 sandsandbanker. 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.
Ungdomstræning.
Tor. 1. jul. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i vandet.
Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Sæler og solnedgang.
Tir. 6. jul. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
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Ungdomstræning.
Tor. 8. jul. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Sæler og solnedgang.
Tir. 13. jul. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke
rolige del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til
sælerne, inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til
det, sejler vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå
ned over havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5
timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt
ude på vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før
afgang. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Ungdomstræning.
Tor. 15. jul. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Sæler og solnedgang.
Tir. 20. jul. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke
rolige del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til
sælerne, inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til
det, sejler vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå
ned over havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5
timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt
ude på vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før
afgang. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Ungdomstræning.
Tor. 22. jul. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.

Sæler og solnedgang.
Tir. 27. jul. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Ungdomstræning.
Tor. 29. jul. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i vandet.
Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Sæler og solnedgang.
Tir. 3. aug. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Ungdomstræning.
Tor. 5. aug. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i vandet.
Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
Åbent Hus i Thorsminde Coastal Roklub.
Lør. 7. aug. 2021 kl. 09- 15
Kom til Thorsminde og prøv at ro i en Coastal båd,
sammen med en instruktør. Arr. er for alle over 10 år og
ganske gratis.
Gratis.
Sted: Havet og Fjordens Hus, Skolegade 25, Thorsminde,
Ulfborg.
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Sæler og solnedgang.
Tir. 10. aug. 2021 kl. 20.30-22
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke
rolige del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til
sælerne, inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til
det, sejler vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå
ned over havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5
timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt
ude på vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før
afgang. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
Ungdomstræning.
Tor. 12. aug. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i
vandet. Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
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.
Sæler og solnedgang.
Tir. 17. aug. 2021 kl. 20-21.30
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke
rolige del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til
sælerne, inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til
det, sejler vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå
ned over havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=
saelsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5
timer. Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt
ude på vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C,
7680 Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før
afgang. Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
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.
Ungdomstræning.
Tor. 19. aug. 2021 kl. 16.30-19.30
Vedkommende skal være forberedt på at komme i vandet.
Arrangeret af Skive Sejlklub.
Gratis.
Sted: Skive Sejlklub, Strandvejen 24, Skive.
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.
Sæler og solnedgang.
Tir. 24. aug. 2021 kl. 20-21.30
Vink godnat til sælerne. Tag med på en super hyggelig
aftentur på fjorden. Vi sejler først ind i den smukke rolige
del af den vestlige Limfjord og vinker godnat til sælerne,
inden de går til ro for natten. Hvis vejret er til det, sejler
vi måske ud i Thyborøn Kanal og ser solen gå ned over
havet i horisonten. Læs mere og book på
www.sælsafari.dk:
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/?type=sa
elsafari. Praktiske oplysninger. Varighed: ca. 1,5 timer.
Påklædning: Husk varmt tøj, det kan blive koldt ude på
vandet om aftenen. Mødested: Havnegade 5C, 7680
Thyborøn. Vigtigt: Mødetid ved båden 10 min. før afgang.
Kontakt: info@jyllandsakvariet.dk / 97832808
Sted: Thyborøn Lystbådehavn, Havnegade 5, Thyborøn.
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Naturoplevelser
Tur i Søby Brunkulslejer.
Søn. 12. sep. 2021 kl. 10-12
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 frokost. Tilmelding
senest tirsdag før 5337 1459.
Pris: 240 kr.
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
Vandretur i Søby Brunkulslejer.
Søn. 10. okt. 2021 kl. 10-12
Start på Søby Brunkulsmuseum og går 1,8 km til/fra
Fugletårn. Derefter i bil til Elmers Hus, hvor vi går 7,2
km mod nord. Entre inkl. entre, guide og kaffe.
Tilmelding senest tirsdag før 5337 1459.
Pris: 80 kr.
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
Bustur med brunkulslejer og hede.
Lør. 23. okt. 2021 kl. 13-15
Start på museet. Bustur i lejerne og Harrild Hede.
Rundvisning og kaffebord på museet. Pris: Entre, guide
og kaffe/kage. Tilmelding senest tirsdag før 53 37 14 59.
Pris: 180 kr.
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
Cykeltur i Søby Brunkulslejer.
Søn. 24. okt. 2021 kl. 10-12 & 13-15
Vi cykler ruter på 18 km. på sikre stier. Samme dag to
forskellige ruter. Pris dækker entré, guide og kaffe. Til
frokost sælger vi grillpølser. For cykelvante personer.
Pris: 80 kr (to ture 100 kr).
Sted: Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, Herning.
Gløggtur i Fjaltring, Vesjylland.
Lør. 4. dec. 2021 kl. 12
Tag hul på julehyggen og få dig bevæget. Løbet har 4
drikkeposter med variationer af Gløgg. Ruten er 6,2 km
igennem smukt landskab - marker, klitter, strand og
landsby. Vi slutter af med æbleskiver på gården
NotFarAway.
Pris: 175 kr.
Sted: NotFarAway, Vestermøllevej 45, Lemvig.
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