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Aktiv pinse med flaghejsning i Nationalpark Thy 

Der bliver masser af spændende naturoplevelser og aktiviteter i Nationalpark Thy i pinsedagene 
fra den 22.- 25. maj.  ”Pinse i Nationalpark Thy” er Thys markering af Den Internationale 
Nationalparkdag den 24. maj, hvor europæiske natur- og nationalparker hvert år fejrer den natur, 
som tilhører os alle sammen.  
I år lancerer Nationalpark Thy endda en lille nyhed i anledning af Den Internationale 
Nationalparkdag, lyder det fra Nationalpark Thys bestyrelsesformand, Ejner Frøkjær. 

- Vi er jo stolte af vores nationalpark her i Thy, og derfor vil vi gerne gøre det til en fast tradition at 
markere Den internationale Nationalparkdag på en helt særlig måde ved at hejse Dannebrog den 
24. maj og planen er, at gøre dagen til en uofficiel nationalpark flagdag i Thy, siger Ejner Frøkjær.  

Han holder selv talen i år, når Nationalpark Thy hejser flaget ved Redningsstationen på 

landingspladsen den 24. maj klokken 14. Flaghejsningen bliver således startskuddet til en af 

de helt store aktiviteter i nationalparken den 24. maj – nemlig cykelstafet. 

Cykelstafet er en tur på nationalparkens cykelstier i anledning af Den Internationale 

Nationalsparkdag. Der er startsteder i de tre kystbyer Vorupør, Stenbjerg og Agger. Turen er 

tilrettelagt, så alle kan deltage – både gamle og børn, og der er indlagt en sjov konkurrence, 

som består af en bogstavleg. 

”Pinse i Nationalpark Thy” spænder over en bred vifte af aktiviteter lige fra smukke og 
stemningsfulde oplevelser til sjove familieaktiviteter og aktive naturoplevelser. I den rolige ende 
kan nævnes en solnedgangs tur ved Bøgsted Rende den 22. maj, der således bliver den første 
aktivitet på programmet. 

Af familieaktiviteter kan nævnes sælsafari i en havgummibåd fra Agger Tange. Her bliver der rig 
mulighed for at kigge på sæler og se Thyborøn fra søsiden.  Denne aktivitet finder sted den 23. 
maj, hvor man også kan deltage i en guidet bustur med frokost i den nordlige del af Nationalpark 
Thy. Her kan man i ro og mag nyde den helt unikke natur i nationalparken. 

Den 24. maj bliver den helt store dag med flaghejsning og cykelstafet, men dagen byder på mange 
flere aktiviteter. De morgenfriske kan indlede dagen med en tidlig morgentur, hvor man kan se og 
høre tranerne træde deres parringsdans i lyset af pinsesolen, når den står op over Ålvand Klithede. 

For børnefamilierne arrangeres et Stjerneløb for hele familien. Løbet afvikles på skovstier, spor og 
mindre skovveje, og det er en tur, som sætter gang i mange sjove og lærerige aktiviteter. 

Blot for at nævne nogle af de mange aktiviteter, som bliver afviklet i Nationalpark Thy i 
pinsedagene. Det fulde program og mere information om de enkelte aktiviteter kan du læse på 
hjemmesiden: nationalparthy.dk – og bemærk, at nogle af arrangementerne kræver tilmelding. 

Oplevelserne har Nationalpark Thy tilrettelagt i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Friluftsrådet, 
Nordvest Safari, Kystbyernes Netværk, Børn i Naturen, Frivillige nationalparkværter og Thisted 
Kommune samt Thy Turistbureau. 
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For mere info: 

Bo Immersen 

Projektleder/Formidlingskoordinator 

Direkte 7254 1505 - Mobil: 2222 1662 

bobim@danmarksnationalparker.sk 

Eller se hele programmet og flere oplysninger om hver enkel aktivitet på Nationalpark Thys 

hjemmeside: www.nationalparkthy.dk 

 

Foto: 

 

Foto 1: Stjerneløb for Børnefamilier byder på mage sjove og lærerige aktiviteter på ruten. 

Foto 2: Bestyrelsesformand, Ejner Frøkjær, holder talen ved flaghejsning i Vorupør den 24. 

maj. 

Foto 3: ”Pinse i Nationalpark Thy” byder på et alsidigt program for både børn og voksne. 
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