APRIL-JUNI 2019

Arrangementer i
NATIONALPARK

THY

Familievenlige

LODBJERG FYR

Mest motion/bevægelse
Cykleture

Fyrtårnet er åbent alle dage fra kl. 07:00-21:00
Kaffestuen åben hver dag fra d. 26. maj til oktober fra kl. 11:00-16:00
Gratis rundvisning lørdag og søndag fra
d. 26. maj til d. 11. august kl. 11:00-16:00.
I skolernes sommerferie er der også rundvisning onsdag og torsdag.

ARRANGEMENTSBESKRIVELSER
1

2. april kl. 10:00
GÅ I GANG TURE I NATIONALPARK THY: LODBJERG FYR

Kom med på gåture i hyggeligt selskab i Nationalpark Thy ved Lodbjerg Fyr. Efter en
kort fortælling om stedet går vi en tur på 5-8 km. Vi satser på en dejlig tur i roligt
tempo med tid til en god snak med ”sidemotionisten”. Ruten er lagt i nogenlunde
jævnt terræn ad grusveje og stier. En af Nationalpark Thy”s Frivillige Nationalparkværter fortæller om stedet. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr,
Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Arr.: Nationalpark Thy Venner, 21705661.
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2. april kl. 18:00
NATURMAD: FORÅRETS VILDE SPISELIGE PLANTER

De første spæde spirer af skvalderkål, brændenælde, ramsløg, skovsyre og mælkebøtte spirer på lune solrige steder. Mange steder kan man også finde de første
blomstrende bellis og martsvioler. Vi går en tur i Tved Plantage og plukker grønt
til salaten, mens du hører om planternes kulturhistorie. Du får også vejledning
om planternes anvendelse med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens guide. Aftenen
slutter med en forårsbuffet: Tapas m. ramsløgspesto, røget lammekølle m. røræg
og grønne spirer. Hjortespegepølse m. pickles. Hjemmebagt baguette, urtesmør
og urtemayo. Stegt lammebov og ribs m. ramsløg og persille. Kartoffelmuffins m.
timian. Salat m. årstidens vilde urter. Kaffe og kage. Tilkøb af drikkevarer. Medbring
tallerken, bestik, kop samt tæppe/plaid. Pris: 165 kr. Tilmelding: mie@thymad.dk
eller tlf/sms til 6199 8539 senest 1/4. Sted: P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej
57, 7700 Thisted. Arr.: Naturmad Thy.
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3. april kl. 19:30
HITLERS KRIG OG BEFÆSTNINGEN AF NORDJYLLAND

Foredrag i forlængelse af udgivelsen af tobindsværket Atlantvolden i Nordjylland.
Forfatter og museumsinspektør Jens Andersen fortæller om Atlantvolden og de tyske byggeprojekter under Besættelsen i Thy. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted:
Museum Thy mødelokaler, Jernbanegade 6, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.
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9. april kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: HANSTHOLM FYR
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14. april kl. 10:00
SPRING PÅ CYKLEN - NORS OMEGN
OG NATIONALPARK THY

Kort og lang guidet cykeltur - den korte tur giver mulighed for at se nogle flotte
udsigtspunkter i Tved Plantage. Dels ved Sårup med mulighed for at se krondyr
og traner og dels ved Isbjerg, der med sine 56 m i højden, er nationalparkens
højeste punkt. Den lange tur går syd om Nors Sø gennen Vilsbøl plantage til

Klitmøller, derefter videre rundt om Vandet sø gennem Nystrup Plantage. Kom
med på cykelturene i hyggeligt selskab. Kort tur: 20-25 km. Gns-hastighed
ca.10-15 km/t. Velegnet til børnefamilier, turister samt folk, der gerne vil nyde
naturen. Lang tur: 40-45 km. Gns-hastighed ca. 20-25 km/t. Velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Medbring: Madpakke, drikkevarer,
cykelhjelm og tøj efter forholdene. Pauser undervejs alt efter behov og ønske.
Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres uanset vejret, men
afpasses forholdene. Det forventes at cykler/dæk er i god sikkerhedsmæssig stand, og egnet til grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er
velkomne! Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Nors Hallen, Kirkebyvej, 7700
Thisted (GPS: 57.022545, 8.672278). Arr.: Nationalpark Thy Venner.
15. april kl. 11:00
BUNKERVANDRING VED BUNKERMUSEET
På en tur rundt i terrænet omkring museumsbunkeren fortælles historien om
fæstningen, dens bunkere og dens mennesker. Under 2. Verdenskrig blev
Hanstholm den stærkeste tyske fæstning i Danmark. Det store batteri, som
nu udgør en del af Bunkermuseum Hanstholm, var det centrale element i
fæstningen. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Ved den store kanon foran
Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm, 9796 1736. Arr.:
Museum Thy.
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16. april kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: I OG OMKRING AGGER

Se beskrivelse den 2. april. Sted: De Sorte Huse, Agger.

Se beskrivelse den. 2. april. Sted: Hanstholm fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm.
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19. april kl. 16:00
KLITHEDENS KUNSTNERE, KÄTE LASSENS HUS, STENBJERG

Kunstmaler Jens Søndergaard, har haft fritidsbolig i Stenbjerg/ Sdr. Vorupør. Her er
en del billeder fra egnen udstillet i kopi. Fortælling om ham og andre kunstneres liv
og ophold i Stenbjerg. Udstillingen viser, hvor forskelligt kunstnerne opfatter stedet
og udmønter det i billeder. Her fortælles også om nulevende kunsterne i området.
Fortæller: Frivillig nationalparkvært Bente Astrup. Museum Thy har indrettet lille
udstilling i Käte Lassens Hus. Huset brugte kunstner Käte Lassen som bolig hver
sommer fra 1935-1944. Huset var dengang beliggende i klitten væk fra alfarvej.
Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Käte Lassens Hus, Stenbjerg Kirkevej 94,
7752 Snedsted. Arr.: Frivillige formidlere i Nationalpark Thy.

23. april kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: THORSTED PLANTAGE
Se beskrivelse den 2. april. Sted: P-Pladsen, Hjardalvej, 7700 Thisted
(GPS:56.975819, 8.616649).

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY
Cykel- og vandreguide med cykelkort. Den trykte
guide indeholder kort over tur-muligheder til fods
og på cykel i Nationalpark Thy samt en beskrivelse
af 30 attraktioner, som kan opleves undervejs.
Guiden findes på dansk, engelsk og tysk.

PÅ SPO RET AF
NAT IONA LPAR K THY
– EN CYKEL- OG VANDR
EGUIDE

Køb guiden hos nationalparken på Stenbjerg Landingsplads, på turistbureauet, på dit overnatningssted eller på wp.knakken.dk
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23. april kl. 18:00
BÅLMAD/NATURMAD: FISK OG SKOVSYRE

Skovsyre har en let syrlig smag som citron og har mange anvendelsesmuligheder
i supper, salater og desserter. Aftenen giver en introduktion til planten; hvor den
findes og dens mange gastronomiske muligheder, som også præsenteres i en buffet: Blomkålssuppe m. et drys skovsyre på toppen. Grønne asparges og skovsyremayonnaise, ørred i folie stegt på bål m. skovsyredip. Salat m. årstidens vilde urter.
Kaffe og kage. Tilkøb af drikkevarer. Aftenen afsluttes med en tur op på Isbjerg,
hvor vi nyder kaffen og udsigten over Hanstholm Vildtreservat. Her fortælles om
de familier, der tidligere levede i dette barske område. Medbring tallerken, bestik
og kaffekop samt tæppe/plaid. Max 35 deltagere. Pris: 165 kr. Tilmelding: mie@
thymad.dk eller tlf/sms til 6199 8539 senest 22/4. Sted: P-plads ved Isbjerg, fra
Nors Kirkeby, 3 km mod vest ad Hindingvej, 7700 Thisted, Arr.: Naturmad Thy.
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27. april kl. 13:00

ORIENTERINGSLØB - VILSBØL KLITPLANTAGE
Træningsløb. Tema: Find vej med Nordvest OK. O-løb på de faste poster. Baner af
forskellig længde og sværhedsgrad. Sprintbane med tidtagning. Frugt og præmier
til børnene.Yderligere oplysninger hos banelæggere tlf. 4040 1116. Evt. ændringer ses på www.nordvestok.dk Pris: Gratis. Tilmelding:Ingen. Sted: P-pladsen ved
skovlegepladsen i Vilsbøl Plantage, Klitmøllervej 86, ved 12.0 km mærket, 7700
Thisted. Arr.: Nordvest Orienteringsklub.
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28. april kl. 10:30
FORTIDSMINDEDAG I VESTER VANDET

Søndag d. 28. april fejres Fortidsmindedagen over hele Danmark. På Museum Thy
inviterer vi på en tur i Vester Vandet, hvor der med udgangspunkt i Edshøjene
fortælles om de fredede fortidsminder og om de arkæologiske udgravninger i området. Medbring evt. din egen kaffe og en bid brød. Hvis vejret er til det, kan vi så
snakke videre over kaffen. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Vester Vandet
kirke, Kirkedal 1, Vester Vandet, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.
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30. april kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: VILSBØL PLANTAGE

Se beskrivelse den 2. april. Sted: P-pladsen ved skovlegepladsen, Klitmøllervej 86
(ved 12.0 km mærket), 7700 Thisted.
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5. maj kl. 17:00
FYRAFTENSBUSTUR: I ST. ST. BLICHERS FODSPOR

I 1868 var Blicher på rejse langs den vestjydske kyst. Han besøgte blandt andet
Agger, Vestervig, Sjørring Sø og Klitmøller. Turleder: Jytte Nielsen. Pris: 150 kr.
inkl. forplejning. Tilmelding: Tlf. 9792 0577 senest 23/4. Sted: P-pladsen ved
Vestervig Kirke, Klostergade 1, 7770 Vestervig. Arr.: Museum Thy i samarbejde
med Kend din egn.
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4. maj kl. 13:00
ORIENTERINGSLØB - TVED KLITPLANTAGE

Klubmesterskabsløb. Åbent for alle. Tilmelding nødvendig. Afmærket Hindingvej.
Baner af forskellig længde og sværhedsgrad. Yderligere oplysninger og tilmelding
senest onsdag den 1. maj til banelægger tlf. 2920 7135 eller mail: overgaard@
hotmail.com. Startliste og evt. ændringer ses på www.nordvestok.dk Pris: 30 kr.
Tilmelding: Tlf. 2920 7135 / mail: overgaard@hotmail.com senest 1/5. Sted: Afmærkning Hindingvej, Hindingvej, 7700 Thisted. Arr.: Nordvest Orienteringsklub.

5. maj kl. 10:00
SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY
NR. VORUPØR OG OMEGN
16

Kort og lang guidet cykeltur. Den korte tur går ad små veje gennem Tvorup Plantage, som er den ældste klitplantage i Thy. Turen går til tilbage gennem Stenbjerg
Klitplantage, der ligger på hævet havbund. Den lange tur går ad cykelruten til
Vangså. Videre gennem Tvorup og Stenbjerg Plantage, der ligger på hævet havbund. Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. Kort tur: 20-25 km. Gnshastighed ca.10-15 km/t. Velegnet til børnefamilier, turister samt folk, der gerne
vil nyde naturen. Lang tur: 40-45 km. Gns-hastighed ca. 20-25 km/t. Velegnet til
motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Medbring: Madpakke, drikkevarer,
cykelhjelm og tøj efter forholdene. Pauser undervejs alt efter behov og ønske. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses
forholdene. Det forventes at cykler/dæk er i god sikkerhedsmæssig stand, og egnet
til grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne! Pris: Gratis.
Tilmelding: Ingen. Sted: Parkeringsplads v. Hawblink 4 Nr. Vorupør, 7700 Thisted
(GPS: 56.958265, 8.370267). Arr.: Nationalpark Thy Venner.
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7. maj kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: BAUN PLANTAGE

Se beskrivelse den 2. april. Sted: Klitmøllervej, til venstre efter nr. 25 når du kommer fra Thisted (GPS: 56.987452, 8.643004).
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7. maj kl. 18:00
NATURMAD: GRANSKUD I GASTRONOMIEN

I gamle dage skete det i trange tider, at man brugte rødgranens bark til at spæde
bagemelet op. Men forårets friske skud af rødgran anvendes i dag til flere lækre
og aromatiske specialiteter - salt, sirup og snaps - eller som en slags ”nordens
rosmarin”. De forskellige grantyper har vidt forskellig smag og muligheder, som
vi udforsker under arrangementet, der starter med en intro og gåtur i den gamle
forsøgsplantage. Aftenens buffet: Tapas m. gedeost, pinjekerner og gransirup. Pirogger m. spinat og fetaost. Granmarineret lammekølle. Stegte kartofler. Salat m.
spæde grønne skud. Hjemmebagt brød. Urtesmør. Kaffe og rabarberkage. Tilkøb
af drikkevarer. Medbring tallerken, bestik og kaffekop samt tæppe/plaid. Max. 35
deltagere. Pris: 165 kr. Tilmelding: mie@thymad.dk eller tlf/sms til 6199 8539
senest 6/5. Sted: P-plads v. Thagaards Plantage, vestside af Kystvejen nord for Bøgsted Rende frakørsel, Kystvejen, 7700 Thisted. Arr.: Naturmad Thy.
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11. maj kl. 9:00
BUSTUR: J. P. JACOBSENS THY

J. P. Jacobsen blev født, opvoksede og endte også sine dage i Thy. Som dreng
gjorde særligt naturen store indtryk på ham. Tag med på en bustur til udvalgte steder i Thy, der alle har en tilknytning til J.P. Jacobsen. Turleder: Svend Sørensen. Pris:
200 kr. inkl. forplejning. Tilmelding: Tlf. 9792 0577 senest 1/5. Sted: Burgerfri’s
pølsevogn, Havnen 12, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.
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11. maj kl. 11:00-14:00
MUSIK PÅ STENBJERG LANDINGSPLADS, NIELS MUNKS HUS

Peter Sørensen (spillemand af guds nåde) NYT SHOW ”Det skal komme fra hjertet”.
Peter fortæller: Efter mange forsøg har jeg nu sat et bredt udsnit af de kompositioner jeg har lavet gennem tiden sammen og præsenterer dem nu i mit nye show.
Jeg har haft mulighed for at skrive musik til bl.a. digte af Piet Hein, P. Sørensen
Fugholm, Harald H. Lund m.fl., ligesom jeg selv er blevet ramt af ”lynet” og har
skrevet tekst og melodier selv. Der er altid nogle sange, der vil ramme lige nøjagtig
dig i hjertet, og sådan har jeg det også, så derfor dette show, hvor jeg synger, spiller og fortæller om mit lange liv i musikkens verden. Min verden er fuld af sang,
musik og glæde. Jeg kunne ikke leve uden, men én ting er sikkert, når det gælder
musik: ”Det skal komme fra hjertet”. Der sælges lidt godt til både ganen og maven.
Pris: 80.00 kr. i forsalg eller i døren. Tlf. 2461 4254, mobilepay 51187752 Sted:
Stenbjerg Landingsplads, 7752 Snedsted. Arr.: Foreningen til bevarelse af Stenbjerg
landingsplads.
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12. maj kl. 10:00
FAMILIESKOVTUR - OPLEVELSER OG AFSLAPNING

Disse ture starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle
om det, I skal lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder,
hvor der ikke er faste stier. Der er afsat tid til at nyde jeres medbragte madpakke,
og senere at drikke en kop kaffe. Husk madkurven! Deltagere: Max. 30 / min. 10.
Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne + børn under 18
år) i 1 personbil kr. 500,- Tilmelding: Nødvendig på info@naturogkultur.dk eller tlf.
4024 0133 senest to dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.
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12. maj kl. 10:00
VANDRETUR I NATIONALPARK THY/ BØGSTED RENDE

Vi skal vandre 13 km i Nationalpark Thy, nærmere bestemt Tvorup Plantage.
Sværhedsgrad Rød/4-5/13. Se evt beskrivelse af sværhedsgrader på dvl.dk/Viborg.
Plantagen er den ældste klitplantage i Thy med en flot og afvekslende natur. Vi
går igennem det stærkt kuperede klitlandskab og kommer bl.a. til Bøgsted Rende,
det sted hvor klitplantagen når længst ud mod havet. Vi går gennem Thagaards
Plantage, med de gamle træer, der skaber en helt speciel stemning. Der venter os
flotte udsigter i en speciel natur, og selvfølgelig skal vi også ud og gå langs havet.
Der bliver to pauser på turen, så fyld termoflasken med kaffe/te, vi giver en bolle
til formiddagskaffen. Du tager selv en madpakke med til frokost. Pris: Gratis for
medlemmer og 30 kr. for gæster. Sted: Bøgsted Rende, Bøgstedrende Vej, 7700
Thisted (p-pladsen ved toilethuset) GPS 56.980196, 8.409272. Arr.: Dansk Vandrelaug Viborg afd.
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14. maj kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: VED TVED KIRKE

Se beskrivelse den 2. april. Sted: P-pladsen Hanstholmvej 57, 7700 Thisted (GPS:
57.052235, 8.678595).

11. maj kl. 13:00
INDVIELSE AF HAWSKOVEN

Reserver allerede nu den 11. maj i din kalender, hvor vi holder indvielse af det nye
aktivitetsområde, HAWSKOVEN. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Hanstholm
Havn, 7730 Hanstholm. Arr.: Hanstholm Rådet.
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11. maj kl. 13:00
ORIENTERINGSLØB - NYSTRUP KLITPLANTAGE

Træningsløb. Tema: alm. o-løb. Åbent for alle. Afmærket Nystrupvej. Baner af forskellig længde og sværhedsgrad. Yderligere oplysninger hos banelæggere tlf. 2028
3003. Evt. ændringer ses på www.nordvestok.dk Pris: 30 kr. Tilmelding: Ingen.
Sted: Afmærkning et sted på Nystrupvej, 7700 Thisted. Arr.: Nordvest Orienteringsklub.
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14. maj kl. 18:00
NATURMAD: GEDERAMS OG KODRIVER I MADEN

De fine nye skud af gederams minder lidt om asparges, og de kan tilberedes og serveres til mange forskellige retter. Blomsterne er velsmagende og pynter på salaten
med deres lilla farve. Den vilde kodriver med smukke gule blomster kaldes himmelnøgler, fordi den kommer frem i foråret, hvor himlen åbnes og sender sine stråler
ned på jorden på ny. Både blade og blomster er spiselige og passer fint til forårets
salater. Disse vilde planter indgår sammen med syren og mælkebøtten i aftenens
menu: Sennepsmarinerede skud af gederams. Fyldt svinekam af frilandsgris med
enebær og nødde/svampefyld. Hasselback-kartofler og mælkebøttefritter. Salat
med kodriver og andre vilde urter. Hjemmebagt brød og urtesmør. Kaffe og kage
med syrener. Medbring tallerken, bestik og kop til eget brug. Max. 35 deltagere.
Pris: 165 kr. Tilmelding: mie@thymad.dk eller tlf/sms til 6199 8539 senest 13/5.
Sted: P-pladsen for enden af Sårupvej 62, 7730 Hanstholm. Arr.: Naturmad Thy.
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16. maj kl. 16:00-17:30
HANSTHOLMS VILDE BLOMSTER

Oplev mangfoldigheden af smukke vilde blomster i Hanstholms vejkanter og oversete afkroge med Philip Hahn-Petersen fra Vild Med Vilje. Hanstholm er de vilde
blomsters by, men kun få har øje for deres eksistens. Tag med på opdagelse i byens
vejkanter og oversete afkroge, og oplev den diskrete skønhed, som de vilde blomster
pryder Hanstholm med. Kom på fornavn med planterne, lær hvad de betyder for
sommerfuglene og hør hvad vi kan gøre for at få mange flere af dem. Alle kan være
med. Start ved Vandkantshuset og slut ved signalstationen Helshagevej 53. Turleder:
Philip Hahn-Petersen Pris: 50 kr. Tilmelding: philip@vildmedvilje.dk senest 15/5.
Sted: Vandkantshuset, Chr hansensvej 1, 7730 Hanstholm. Arr.: Vild Med Vilje.
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17. maj kl. 16:00
KLITHEDENS KUNSTNERE, KÄTE LASSENS HUS, STENBJERG

Se beskrivelse den 19. april.
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18. maj kl. 10:00
NATIONALPARK THY - NORD

Oplev den nordlige del af nationalparken: Thagaards Plantage, Vangså Klithede,
Vilsbøl Plantage, badepladsen ved Nors Sø, Hanstholm Vildtreservat. Disse ture
starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling
om natur, landskab, kulturhistorie og fremtidsplaner. Under kørslen mellem de
planlagte stop vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle om det I skal
lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der
foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er
faste stier. Der er tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere en kop kaffe.
Husk madkurv! Deltagere: Max. 30 / min. 10. Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år)
kr. 110,-, Familie (2 voksne + børn under 18 år) i 1 personbil kr. 500,- Tilmelding:
Nødvendig på info@naturogkultur.dk eller tlf. 4024 0133, senest to dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13,
Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.

FØLG NATIONALPARK THY
PÅ FACEBOOK
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21. maj kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: BISLET MM

Se beskrivelse den 2. april. Sted: P-pladsen, Stenbjergvej ved 23,5 km-pælen, 7752
Snedsted (GPS: 56.913470, 8.384318).

23. maj kl. 19:00
BUNKERVANDRING I HANSTHOLM BYPLANTAGE
En delvist underjordisk vandring gennem Hanstholms krigshistorie. Skoven på
vestsiden af Molevej virker umiddelbart idyllisk og fredelig, men når man kigger efter, rummer den som resten af Hanstholm også tydelige spor af den 2.
Verdenskrig. Husk lygte og godt fodtøj! Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted:
P-pladsen ved Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm. Arr.:
Museum Thy.
31
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24.-26. maj
THY YOGAFESTIVAL

Vi skal rundt i Thy og opleve flere fine destinationer: Vorupør, Klitmøller, Hanstholm, Lodbjerg og Thisted. Programmet indeholder flere typer af yoga og mange
forskellige yogainstruktører. Alle er velkomne til festivalens fantastiske program både begyndere og øvede, kvinder og mænd. Du har mulighed for at købe partoutbillet til hele weekenden, hvor du deltager i syv yogaklasser i alt. Du følges rundt
til disse klasser i et hold på max 20 deltagere. Du skal efterfølgende tilmelde det
hold du vil følge (hold 1 eller hold 2 osv.). Der er også mulighed for drop-in, hvor
du deltager i en enkelt yoga-klasse. Vælg bl.a. mellem restorativ-, senior-, mande-,
familie-, supyoga. Kontaktperson: Marie-Louise Kondrup, TGI-projektleder, mobil:
6177 8886, mail: info@tgi.nu Pris: Partout 450 kr. Drop-in 70-95 kr. Tilmelding:
www.tgi.nu/holdtilmelding/tgi-yogafestival. Sted: Thisted by, bymidten og Lerpyttervej, 7700 Thisted. Arr.: Thisted Gymnastik og Idrætskultur.

33

25. maj kl. 13:00
ORIENTERINGSLØB - VILSBØL KLITPLANTAGE

Træningsløb. Tema: alm. o-løb åbent for alle. Baner af forskellig længde og sværhedsgrad. Yderligere oplysninger hos banelæggere tlf. 2092 0278 / 9792 0955.
Evt. ændringer ses på www.nordvestok.dk. Pris: 30 kr. Tilmelding: Ingen. Sted:
Afmærkning et sted på Klitmøllervej, 7700 Thisted. Arr.: Nordvest Orienteringsklub.
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25. maj kl. 14:00
RUNDVISNING PÅ VORUPØR MUSEUM

Sidste år kom dæksbåden ”Brødrene” ind som en central genstand i udstillingen på
Vorupør Museum. Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen vil fortælle om bådens historie, Vorupørs historie og om nogle af de særlige genstande i udstillingen.
Pris: Entré. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700
Thisted, tlf. 9793 8850. Arr.: Museum Thy.
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25. maj kl. 16:00
LODBJERG FYR - INDVIELSE

2019 er et helt særligt år for Lodbjerg Fyr. Her åbner fyret efter en gennemgribende
restaurering, og det markeres med en indvielse lørdag den 25. maj kl. 16.00. Indvielsen er åben for alle og kræver ikke tilmelding. Læs mere om dagen på side 11.
Pris: Gratis Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig.
Arr.: Nationalpark Thy.

www.facebook.com/NationalparkThy
www.facebook.com/klassevaerelset
8
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26. maj kl. 9:00
CYKELTUR: SJØRRING SØ

Vi skal en tur rundt om den nu forsvundne Sjørring Sø og holder undervejs en god
håndfuld rast med nedslag i områdets historie. Tag kaffekanden, drikkedunken og
madpakken i cykelkurven og vær med til at opleve en museumsvandring på to hjul
i det kuperede terræn. Vi tilpasser tempoet til deltagerne og formidlerens form på
dagen, så man skal ikke være eliterytter for at kunne deltage. Turleder: Rune K.
Tjørnild. Pris: Gratis. Tilmelding: Tlf. 9792 0577 senest 23/5. Sted: Indgangen til
Sjørring Volde, Vorupørvej, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.
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26. maj kl. 10:00
FAMILIESKOVTUR - OPLEVELSER OG AFSLAPNING

Disse ture starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle
om det, I skal lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder,
hvor der ikke er faste stier. Der er tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere en kop kaffe. Husk madkurven! Deltagere: Max. 30 / min. 10. Pris: Voksne kr.
220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne + børn under 18 år) i 1 personbil
kr. 500,- Tilmelding: Nødvendig på info@naturogkultur.dk eller tlf. 4024 0133, senest to dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Sted: Nationalparkstuen,
Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.
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26. maj kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt ude i et
stort hede- og plantageområde. Fra Fyrtårnet kan man skue ud over Nationalpark
Thy, som domineres af hav, klitter, klithede, søer og plantage. Nationalpark Thys
frivillige fyrværter tager imod gæster ved fyret hver lørdag og søndag fra 26. maj til
11. august fra kl. 11:00-16:00 og i skolernes sommerferie også onsdag og torsdag.
Der er to guidede ture dagligt, en kl. 11:30 og en kl. 14:00. Turene har fokus på
livet på fyret i forskellige perioder, klithedens sjældne planter eller andet omkring
fyrets historie og områdets natur. Du møder fyrværterne i gården eller kaffestuen.
Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig.
Arr.: Frivillige fyrværter i Nationalpark Thy.
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LODBJERG FYR
INDVIELSE
LØRDAG DEN 25. MAJ KL. 16:00
2019 er et helt særligt år for Lodbjerg Fyr. Her åbner fyret efter
en gennemgribende restaurering, og det markeres med en indvielse lørdag den 25. maj kl. 16.00.
VED INDVIELSEN KAN MAN:
• Overvære klipning af snoren til - og besøge - den nye udstilling ved fyret.
• Høre om, hvad Lodbjerg Fyr fremover bliver for et sted.
• Høre om restaureringsprocessen og baggrunden for at sætte
den i gang.
• Møde fyrets frivillige, som også fremover vil tage imod besøgende.
• Kigge inden for i de nyindrettede kaffestuer i fyrmesterboligen og fornemme historiens vingesus på fyrmesterens gamle
kontor.
Indvielsen er åben for alle og kræver ikke tilmelding. Hold øje
med www. thy360.dk for eventuelle opdateringer af dagens
program.
ADRESSE
Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

27. maj kl. 18:30
LADYWALK

Ladywalk i Agger er for alle piger/kvinder. Når du deltager i Ladywalk støtter du
sygdomsramte kvinder i Danmark. I år vil din støtte gå til Psykiatrifonden og Hjerteforeningen. Ladywalk er Danmarks største motionsevent for kvinder, og i Agger var
vi sidste år det 2. største startsted i Danmark kun overgået af København. Distance:
Du bestemmer selv på dagen, om du ønsker at gå 7 eller 12 km. På turen ser man
både sø, hav, skov, å og fjord. Man tilmelder sig på Ladywalk.dk senest den 29.
april. Med i prisen får man årets lækker T-shirts samt en rygpose med bl.a. frugt,
drikkevarer og overraskelser. I Agger er der hygge for alle pengene. Der er livemusik, opvarmning og masser af hygge og lækre boder, der tilbyder dejlig mad. Der er
mulighed for at købe startbillet på dagen! Startstedet og boderne åbner kl. 15.00.
Pris: Bestilt inden d. 29/4 pris 140 kr. På dagen 175 kr. Tilmelding: ladywalk.dk
Sted: Agger By, Vesterhavsvej, 7770 Vestervig. Arr.: Agger Aktive.
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27. maj kl. 19:00
VANDRING: VANGSÅ FØR OG NU

På turen skal vi høre om mennesker fra Vangså og om fiskerlejets historie. Turledere: Jette Andersen og Svend Sørensen. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted:
Skjærbakken 17, 7700 Thisted, 21705661. Arr.: Museum Thy i samarbejde med
Vangsaa Arkiv.
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28. maj kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: VED ISBJERG

Se beskrivelse den. 2. april. Sted: P-pladsen, Hindingvej 45, 7700 Thisted. (GPS
57.040710, 8.616096).
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28. maj kl. 18:00
NATURMAD: STRANDENGENS VILDE SPISELIGE PLANTER

Strandengene ved Limfjorden byder på mange spændende saltvandspåvirkede
vilde planter med en intens smag. Allerede i april kan man finde og høste de første
grønne delikate blade af strandasters; men også andre vilde spiselige planter som
strandarve, strandvejbred, gåsefod, strandmælde og lægekokleare. Du får vejledning om planternes anvendelse ud fra Fødevarestyrelsens guide. Aftenens buffet:
Pesto af strandurter, røget lammekølle og terrine m. strandvejbred, hjortespegepølse m. pickles og strandarve. Hjemmebagt baguette, urtesmør/urtemayo. Stegt
lam m. ramsløg og persille. Salat m. strandengens vilde urter. Kaffe og kage. Tilkøb
af drikkevarer.Max. 35 deltagere. Medbring tallerken, bestik, kop samt tæppe. Pris:
165 kr. Tilmelding: mie@thymad.dk eller tlf/sms til 6199 8539 senest 27/5. Sted:
Temacentret ved Færgelejet på Agger Tange, 7770 Vestervig. Arr.: Naturmad Thy.

31. maj kl. 11:00
BUNKERVANDRING VED BUNKERMUSEET
På en tur rundt i terrænet omkring museumsbunkeren fortælles historien om
fæstningen, dens bunkere og dens mennesker. Under 2. Verdenskrig blev
Hanstholm den stærkeste tyske fæstning i Danmark. Det store batteri, som
nu udgør en del af Bunkermuseum Hanstholm, var det centrale element i
fæstningen. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen: Sted: Ved den store kanon foran
Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm. Arr.: Museum Thy.
43
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1. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.
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1. juni kl. 10:00
NATIONALPARK THY PÅ FLASKER

I Nationalparken vokser et utal af urter og bær, som kan gøre den rå brændevin til
en udsøgt specialitet, du kan nyde hele vinteren, og glæde og overraske dine gæster med. Vi mødes på Hanstholm Camping til en kort orientering om de planter,
som netop nu er på toppen til snapsefremstilling. Der vises billeder af planterne,
og du får opskrifter med trækketider for de aktuelle snapsetyper. Derefter tager vi
ud i nationalparken for at finde og indsamle planterne. Undervejs fortæller guiden
om de interessante steder, vi kommer forbi. Medbring en saks eller kniv, kurv og
plastposer til urterne. Efter indsamling går I hjem og laver jeres egen urtesnaps. I
får udleveret en opskriftsamling, som er inkluderet i prisen. Pris: Voksne kr. 150,-,
Børn (7-13 år) kr. 75,-, Familie (2 voksne + børn under 18 år) i 1 personbil kr. 375,Tilmelding: Nødvendig på tlf. 4024 0133 eller info@naturogkultur.dk senest 2
dage før. Oplys mobilnummer ved tilmelding. Min. 10 deltagere. Sted: Hanstholm
Camping - Thy Feriepark, Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm. Arr.: Natur & Kultur.
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VELKOMMEN TIL
LODBJERG FYR
En af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt
ude i et stort klithede- og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 af
granitblokke, er 35 meter højt og lyset har en højde på 48 meter over
havoverfladen. Fra fyrtårnets top er der en vid udsigt over Nationalpark
Thy, som domineres af hav, klitter, klithede, søer og plantage.
Fyret er et fremragende udgangspunkt for udflugter i nationalparkens
vildmark. En række vandreruter udgår fra fyret, og Redningsvejen passerer forbi fyret. Ved selve fyrkomplekset kan man fornemme historiens
vingesus i det gamle fyrmesterkontor, tilbringe en hyggelig stund i kaffestuen i den gamle fyrmesterbolig med venlig betjening fra frivillige kaffestueværter og blive klogere på naturen omkring fyret i den naturhistoriske
udstilling.
2019 er et helt særligt år for Lodbjerg Fyr, hvor fyret 25/5 kl. 16.00 åbner
efter en gennemgribende restaurering. Se information om indvielsen på
side 11 i folderen her.
RUNDVISNING OG FORMIDLING
Nationalpark Thys frivillige fyrværter tager imod gæster ved fyret hver lørdag og søndag fra 26. maj til 11. august fra kl. 11:00-16:00 og i skolernes
sommerferie også onsdag og torsdag. Der er to guidede ture dagligt, en
kl. 11:30 og en kl. 14:00. Turene har fokus på livet på fyret i forskellige
perioder, klithedens sjældne planter eller andet omkring fyrets historie og
områdets natur. Turene er gratis og kræver ikke tilmelding. Du finder fyrværterne i gården eller kaffestuen.
Derudover kan besøgende blive klogere på fænomener i naturen i udstillingen i fyrets nordfløj, som er åbent dagligt fra 26. maj til oktober kl.
11.00-16.00.
ANDRE MULIGHEDER VED FYRET
Fyrtårnet er åbent alle dage klokken 7.00-21.00. Det koster et beskedent
beløb at gå op i fyrtårnet, som kan betales via MobilePay eller med kontanter.
Ved fyret kan besøgende også nyde en kop kaffe i kaffestuen med hyggelig betjening fra frivillige kaffestueværter. Kaffestuen er åbent dagligt
fra 26. maj til oktober kl. 11.00-16.00.
ADRESSE
Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig
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6. juni kl. 19:00
EUROPÆISK BUNKERDAG: VIGSØ

En vandring blandt bunkerne på stranden ved Vigsø. Ved Vigsø er havet gået hårdt
til kysten, og næsten alle de tyske bunkere ligger nu skyllet frem i vandet eller
på stranden. Bunkerne danner derfor den perfekte ramme for en fortælling om
begivenhederne ved Vigsø under besættelsen. Bunkerne udgjorde også en af de
vigtigste kulisser for ”Olsen-Banden i Jylland”, så det skal vi også høre om. Pris:
Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen for enden af Redningsvejen, Vigsø
strand, 7730 Hanstholm. Arr.: Museum Thy.
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8. juni kl. 7:00
FLORA OG FAUNA I TVED KLITPLANTAGE

Morgentur i klitplantagen, hvor Elly Hansen fortæller om fuglene, akkompagneret
af deres morgensang, og Ib Nord Nielsen viser og fortæller om plantagens planter
og øvrige dyreliv. En god og hyggelig måde at lære mere om områdets natur. Pris:
Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700
Thisted. Arr.: (BFN) Biologisk Forening for Nordvestjylland.
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1. juni kl. 12:00
FISKERETTER TIL PINSEN

Den vestlige thylandske kyst byder på mange forskellige smagsoplevelser fra havet.
I museets køkken laver vi lokale fiskeretter til inspiration til pinsebordet, og vi taler
om traditioner og forholdet til fisk og andre spiser fra havet. Retterne tilberedes
i fællesskab, så vi håber, du vil have fingrene op af lommerne. Pris: Entré. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. Arr.:
Museum Thy.
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2. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den26. maj.
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4. juni kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: THORUP PLANTAGE

Se beskrivelse den 2. april. Sted: Tvorup Plantage, p-pladsen Boligvej / Trapsandevej 7700 Thisted (GPS: 56.991405, 8.485391)
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4. juni kl. 18:00
NATURMAD: VILDE BLOMSTER I MADEN OG SNAPSEN

Bøgen er sprunget ud, og under de store trækroner nær Tved Kirke breder anemonerne deres smukke tæppe. Ramsløg og skovsyre blomstrer langs stierne og
flere steder kan man fornemme den aromatiske duft af skovmærke. Gul snerre
blomstrer og de første eksemplarer af prikbladet perikon finder man ved åbne
lysninger, ligesom friske granskud stadig kan høstes til snapsen. Vi sanker til en
rigtig majsnaps; men du medbringer selv råvaren - Klar Brøndum eller Vodka. Vi
plukker friske blomster til salat og slutter af med en frokost: Kyllingesalat m. bacon,
asparges og bellis. Helstegt mørbrad af frilandsgris m. svampe. Madmuffins m.
blomkål, skinke og forårsløg. Grøn salat m. årstidens vilde blomster. Hjemmebagt
baguette og urtemør. Kaffe og rabarberkage m. sødskærmsukker. Tilkøb af drikkevarer. Medbring tallerken, bestik, kop samt tæppe/plaid. Max. 35 deltagere. Pris:
165 kr. Tilmelding: mie@thymad.dk eller tlf./sms til 6199 8539 senest 3/6. Sted:
P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700 Thisted. Arr.: NaturmadThy.
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8. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.
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8. juni kl. 13:00
ORIENTERINGSLØB - TVORUP KLITPLANTAGE

Træningsløb. Tema: kort/lang orientering. åbent for alle. Afmærkning Trapsandevej. Baner af forskellig længde og sværhedsgrad. Yderligere oplysninger hos banelæggere tlf. 4073 1713 / mail: obj@altiboxmail.dk Pris: 30 kr. Tilmelding: Ingen.
Sted: Afmærkning Trapsandevej, 7700 Thisted. Arr.: Nordvest Orienteringsklub.
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9. juni kl. 11:30 og 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.
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11. juni kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: P. MADSENS KÆR

Se beskrivelse den 2. april. Sted: P-pladsen KystvejenNord for Svankær, 7755 Bedsted (ved 10,7 km. pælen) GPS: 56.868407, 8.378034
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12. juni kl. 10:00
NATIONALPARK THY - NORD

Oplev den nordlige del af Nationalparken: Thagaards Plantage, Vangså Klithede,
Vilsbøl Plantage, Badepladsen ved Nors Sø, Hanstholm Vildtreservat. Disse ture
starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om
naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem
de planlagte stop vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle om det I skal
lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der
foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er
faste stier. Der er tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere en kop kaffe.
Husk madkurv! Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne +
børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 500,- Tilmelding: Nødvendig på info@naturogkultur.dk eller tlf. 4024 0133 senest 2 dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 / Min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13,
Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.
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12. juni kl. 19:00
SKOVENS TRÆER, BUSKE OG FUGLELIV

Naturvandring i Tved Plantages østlige del. Under en naturvandring i roligt tempo
fortæller biolog, Poul Hald-Mortensen, om de forskellige arter af træer og buske
på turen samt fuglene knyttet til væksterne. Kaffe og kage kan medbringes. Pris:
Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700
Thisted. Arr.: DN Thy og NP Thy.
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15. juni kl. 10:00
2. VERDENSKRIGSTRÆF

Traditionen tro afholder Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred det årlige træf for køretøjer, reenactment mm. i Hanstholm. Program bliver
offentliggjort senere på www.bunkermuseumhanstholm.dk. Mod fremvisning af
billet til træffet kommer man ind til rabatpris på museet. Træffet afholdes denne
gang på hjemmeværnsgårdens område med adgang fra Nørbyvej. Pris: 50,- for
voksne, børn (0-14 år) gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Hjemmeværnsgården, Nørbyvej 3, 7730 Hanstholm. Arr.: Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester
Hanherred.
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15. juni kl. 11:30 og 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.
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Klubmesterskabsløb. Åbent for alle. Tilmelding nødvendig. Afmærket Vandetvej.
Baner af forskellig længde og sværhedsgrad. Yderligere oplysninger og tilmelding
senest onsdag den 12.juni til banelæggere tlf. 2970 3986 eller hpj@post9.tele.dk
Startliste og evt. ændringer ses på www.nordvestok.dk Pris: 30 kr. Tilmelding:
Tlf. 2970 3986 eller mail: hpj@post9.tele.dk senest 12/6. Sted: Afmærkning på
Vandetvej, 7700 Thisted. Arr.: Nordvest Orienteringsklub.
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med Pil og Storm

g
Oplevelses- og opgavebo
til familier

16. juni kl. 9:00
CYKELTUR: SJØRRING SØ

Vi skal en tur rundt om den nu forsvundne Sjørring Sø og holder undervejs en god
håndfuld rast med nedslag i områdets historie. Tag kaffekanden, drikkedunken og
madpakken i cykelkurven og vær med til at opleve en museumsvandring på to hjul
i det kuperede terræn. Vi tilpasser tempoet til deltagerne og formidlerens form på
dagen, så man skal ikke være eliterytter for at kunne deltage. Turleder: Rune K.
Tjørnild. Pris: Gratis. Tilmelding: Tlf. 9792 0577 senest 13/6. Sted: Indgangen til
Sjørring Volde, Vorupørvej, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy
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16. juni kl. 10:00
2. VERDENSKRIGSTRÆF

Se beskrivelse den 15. juni.
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Oplev Nationalpark Thy

15. juni kl. 13:00
ORIENTERINGSLØB - VANDET KLITPLANTAGE

16. juni kl. 10:00
FAMILIESKOVTUR - OPLEVELSER OG AFSLAPNING

Disse ture starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle
om det I skal lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder
hvor der ikke er faste stier. Der er tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og
senere en kop kaffe. Husk madkurv! Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-,
Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 500,- Tilmelding: Nødvendig på
info@naturogkultur.dk eller tlf. 4024 0133 senest 2 dage før. Oplys antal deltagere
og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 / Min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.
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16. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.

Oplevelsesbøger for familier!
Bøgerne fortæller om historien, 25 arter og naturfænomener, som er særlige
for nationalparken. De to karakterer Pil og Storm tager læseren med på
en rundfart, hvor der bl.a. er kødædende planter, vandrende klitter og en
myg, der kan danne en rose - og rundt på
historiske lokaliteter. Samtidig udfordrer de
børnene og giver idéer til at komme ud at
lege og lære i naturen.
Køb bogen hos din lokale boghandel,
turistbureau eller på wp.knakken.dk
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16. juni kl. 10:00
SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY

Vestervig, Agger og omegn. Kort og lang guidet cykeltur – den korte tur går til Krik
vig og Agger og videre på en strækning med havet på den ene side og Flade sø
på den anden og til det nyreviderede Lodbjerg Fyr. Tilbage går turen mellem Flade
og Ørum Sø. Den lange tur følger den korte tur til Lodbjerg Fyr. Turen går videre
mod Bedsted. Begge giver oplevelser om havets indflydelse på naturen, og hvor
mennesker v.h.a. høfter tager kampen op med havet. Kom med på cykelturene i
hyggeligt selskab. Kort tur: 20-25 km. Gns-hastighed ca.10-15 km/t. Velegnet til

børnefamilier, turister samt folk, der gerne vil nyde naturen. Pauser undervejs
alt efter behov og ønske. Lang tur: 40-45 km. Gns-hastighed ca. 20-25 km/t.
Velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Pauser undervejs alt
efter behov og ønske. Medbring: Madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj
19

BOOK DIN EGEN GUIDE
ELLER NATURVEJLEDER
På www.booking.nationalparkthy.dk kan du se hvilke formidlere,
der tilbyder ture ud i nationalparken. Du kan også indtaste dine ønsker
til tid, sted og indhold, og i løbet af nogle få dage, vil du blive kontaktet af
en af formidler med henblik på at aftale detaljer omkring turen.
Se priser og lav en forespørgsel på www.booking.nationalparkthy.dk

ligt på mail med kontaktoplysning til thy@nst.dk og samtidig betaling kontant på
dagen. Max 10 personer. Vandringen foregår sammen med de ca. 15 personer,
der deltager i pakketuren. Sted: Agger Kro- og Badehotel, Vesterhavsvej 10, 7770
Vestervig. Arr.: Naturstyrelsen Thy og Thy Turistbureau i Thisted.
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Se beskrivelse den 2. april. Sted: Lodbjerg Kirkevej 1, 7770 Vestervig (GPS:
56.817947, 8.295283).

70
efter forholdene. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres
uanset vejret, men afpasses forholdene. Det forventes at cykler/dæk er i god
sikkerhedsmæssig stand, og egnet til grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne! Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Vestervig Kirke,
Klostergade 1, 7770 Vestervig (GPS: 56.774108, 8.317323). Arr.: Nationalpark Thy
Venner.
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17. juni kl. 10:00
NATIONALPARKVANDRING PÅ AGGER TANGE

Første etape på nationalparkvandringen fra Agger-Hanstholm. Ved køb af hele pakken kontakt Thy Turistbureau. Agger Tange er internationalt fuglebeskyttelsesområde og et stykke enestående natur med en spændende kulturhistorie. Vi går dels
på stranden, dels ad den gamle redningsvej mellem havet og lagunen. Turen slutter
ved Agger Kro og Badehotel. Turens længde er ca. 12 km. Husk kikkert, madpakke
og drikkevare. Pga rutens beskaffenhed kræves en god kondition. Turen er 1. del af
etapevandring gennem nationalparken. Turleder: Naturvejleder fra Naturstyrelsen
Thy. Pris: 125 kr. inkl. bustransport tilbage til dagens udgangspunkt. Tilmelding:
http://www.visitnordjylland.dk/booking/2367 eller hvis det ikke er muligt på e-mail
med kontaktoplysning til thy@nst.dk og samtidig betaling kontant på dagen. Max
10 personer. Vandringen foregår sammen med de ca. 15 personer, der deltager i
pakketuren. Sted: Svaneholmhus, Agger Tange, Aggervej 35, 7770 Vestervig. Arr.:
Naturstyrelsen Thy og Thy Turistbureau i Thisted.
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17. juni kl. 19:00
VANDRING: SØNDERHÅ, ET STED MED HISTORIE

18. juni kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: LODBJERG KIRKE

18. juni kl. 18:00
NATURMAD: HYLD OG ANDRE VILDE BLOMSTER I MADEN

I Thy hed det sig tidligere, at ellefruen borede under hyldetræet. Man kunne nemlig
på lune aftner se hyldetræet pyntet med hendes fine linned af hyldeblomster. Sommeraftenens arrangement starter med en gåtur og intro til nogle af årstidens vilde
blomster og deres anvendelse. Derefter spiser vi sommermad: Røget laks og terrine m. strandurter. Kalvetykkam m. svampe og stegte kartofler. Salat m. årstidens
vilde urter og blomster. Hjemmebagt brød m. urtesmør. Kaffe og kage. Tilkøb af
drikkevarer. Kaffen tager vi med til skrænten ved Hanstholm Vildtreservat og nyder
udsigt og solnedgang. Medbring tallerken, bestik og kop evt. tæppe/plaid. Max.
35 deltagere. Pris: 165 kr. Tilmelding: mie@thymad.dk eller tlf./sms til 6199 8539
senest 17/6. Sted: P-pladsen ved Sårup i Tved Klitplantage, Sårupvej 62, 7730
Hanstholm. Arr.: Naturmad Thy.
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19. juni kl. 9:00
NATIONALPARKVANDRING STENBJERG - VANGSÅ

Tredje etape på nationalparkvandringen fra Agger-Hanstholm. Ved køb af hele pakken kontakt Thy Turistforening. Turen starter ved Stenbjerg Kro. Fra kroen går vi i
fiskernes fodspor forbi kirken og det første redningshus til det særprægede miljø
ved landingspladsen. Herfra følger vi stranden til Nr. Vorupør, hvor et par kuttere
stadig fisker fra åben strand. Nord for Vorupør kommer vi på redningsvejen, som vi
følger til Bøgsted Rende og videre over Vangså Hede til fiskerlejet Vangså. Turens
længde er 21 km. Husk kikkert, madpakke og drikkevare. Pga rutens beskaffenhed
kræves en god kondition. Turen er 3. del af etapevandring gennem nationalparken. Turleder: Naturvejleder fra Naturstyrelsen Thy. Pris: 125 kr. inkl. bustransport
tilbage til dagens udgangspunkt. Tilmelding: http://www.visitnordjylland.dk/boo-

Sønderhå kan byde på en rig kulturhistorie med mange arkæologiske fund. Vi skal
høre om kirke og skole, folk og forretninger i byen. Turledere: Tage Leegaard og
Svend Sørensen. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Sønderhå
Kirke, Hørstedvej 86, 7752 Snedsted. Arr.: Museum Thy.
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18. juni kl. 9:00
NATIONALPARKVANDRING AGGER - STENBJERG

Anden etape på nationalparkvandringen fra Agger-Hanstholm. Ved køb af hele
pakken kontakt Thy Turistforening. Turen starter ved Agger Kro og Badehotel. Fra
Agger går vi ad havdiget mod nord til Lodbjerg Fyr, hvor vi skal op og nyde udsigten. Vi følger redningsvejen over den fredede Lyngby Hede til fiskerlejet Lyngby,
hvor nogle få pionerer slog sig ned i 1864. Herfra videre mod nord til fiskerlejet
Stenbjerg. Turens længde er ca. 20 km. Turens længde er ca. 12 km. Husk kikkert,
madpakke og drikkevare. Pga rutens beskaffenhed kræves en god kondition. Turen
er 2. del af etapevandring gennem nationalparken. Turleder: Naturvejleder fra Naturstyrelsen Thy. Pris: 125 kr. inkl. bustransport tilbage til dagens udgangspunkt.
Tilmelding: http://www.visitnordjylland.dk/booking/840 eller hvis det ikke er mu20
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king/29994 eller hvis det ikke er muligt på e-mail med kontaktoplysning til thy@nst.
dk og betaling kontant på dagen. Max: 10 deltagere. Vandringen foregår sammen
med de ca. 15 personer, der deltager i pakketuren. Sted: Stenbjerg Kro, Stenbjerg
Kirkevej 21, 7752 Snedsted. Arr.: Naturstyrelsen Thy og Thy Turistbureau i Thisted.
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19. juni kl. 10:00
NATIONALPARK THY - SYD

Oplev den sydlige del af Nationalparken: Vorupør, Stenbjerg Landingsplads, Lodbjerg Fyr og Klithede, og slut af ved Vestervig Kirke. Disse ture starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop
vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle om det I skal lægge mærke til
undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere
og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er faste stier. Der er
tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere en kop kaffe. Husk madkurv!
Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne + børn u. 18 år)
i 1 personbil kr. 500,- Tilmelding: Nødvendig på tlf. 4024 0133 eller mail: info@
naturogkultur.dk senest 2 dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 / Min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør,
7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.
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19. juni kl. 14:00
FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADS

Lokal guide fortæller om folk og fisk på Stenbjerg Landingsplads. Der fortælles om
kystfiskeriet og livet ved havet i dag og for 100 år siden. Der låses op til de gamle
redskabshuse på landingspladsen. Efter den guidede tur bydes der på smagsprøver
af fisk, der er tørret og røget. Turen begynder kl. 14 og varer max. 2 timer. Pris:
Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads
3, 7752 Snedsted. Arr.: Frivillige nationalparkværter.
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20. juni kl. 9:00
NATIONALPARKVANDRING KLITMØLLER - SØGÅRD MARK

Fjerde etape på nationalparkvandringen fra Agger-Hanstholm. Ved køb af hele pakken kontakt Thy Turistbureau. Vi mødes ved Klitmøller Kro, hvorfra der vil være en
kort bustur i Klitmøller by, hvorefter vi kører til vandreturen udgangspunkt i det
vestlige Vilsbøl Plantage. Ruten går forbi Nebel Husplads, hjemsted for en af Thys
få herregårde, inden sandflugten lagde den øde. Gennem smuk og frodig skov
kommer vi til Nors Sø, hvis bred vi følger til Nors. Turens længde er 13 km. Husk kikkert, madpakke og drikkevare. Pga rutens beskaffenhed kræves en god kondition.
Turen er 4. del af etapevandring gennem nationalparken. Turleder: Naturvejleder
fra Naturstyrelsen Thy. Pris: 125 kr. inkl. bustransport tilbage til dagens udgangspunkt. Tilmelding: http://www.visitnordjylland.dk/booking/29999 eller hvis det
ikke er muligt på e-mail med kontaktoplysning til thy@nst.dk og samtidig betaling
kontant på dagen. Max 10 personer. Vandringen foregår sammen med de ca. 15
personer, der deltager i pakketuren. Sted: Den tidligere kro i Klitmøller, Krovej 15,
7700 Thisted. Arr.: Naturstyrelsen Thy og Thy Turistbureau i Thisted.
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VELKOMMEN TIL
STENBJERG
LANDINGSPLADS
INFORMATIONSHUS
Stenbjerg Landingsplads består af maleriske hvidkalkede redskabshuse, der ligger i læ blandt klitterne.
På landingspladsen finder du Nationalpark Thys eneste bemandede
informationshus. Her står de frivillige thyboere klar til at guide dig
videre til store oplevelser i Nationalparken.
Åben hver dag fra d. 1. april til d. 31. oktober kl. 12:00-16:00.

GRATIS RUNDVISNING AF LOKAL OM FOLK OG FISK
En lokal lystfisker låser op til de gamle redskabshuse og fortæller
om kystfiskeriet og livet ved havet i dag og for 100 år siden. Efter
den guidede tur bydes på smagsprøver af fisk, der er tørret og røget efter ældgamle metoder.
Hver onsdag kl. 14:00 fra d. 12. juni til d. 28. august og samt i
efterårsferien d. 16. oktober.

ET UNIKT STED
Landingspladsen og naturen omkring er udnævnt som et af Danmarks 50 unikke naturoplevelser og steder! Projektet hedder Smutturen og rummer de steder, som danskere og turister måske ikke
kender til, men som bestemt er et besøg værd. Realdania, Dansk
Kyst- og Natur-Turisme og Naturstyrelsen står bag udpegelsen.

ADRESSE
Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted.

21. juni kl. 10:00
NATIONALPARKVANDRING TVED KIRKE - SÅRUP

5. etape på nationalparkvandringen fra Agger-Hanstholm. Ved køb af hele pakken
kontakt Thy Turistforening. Turen starter ved Tved Kirke. I Tved Plantage går vi på
skovveje og spor og bryder flere steder ud til kanten af Hanstholm Vildtreservat,
hvor vi kan være heldige at se krondyr, rådyr, traner og måske ørne. Turens længde
er 14 km. Pga rutens beskaffenhed kræver det godt fodtøj og en god kondition.
22
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Medbring madpakke og drikkevarer. Kikkert er et must på denne vandring. Turen
er 5. del af etapevandring gennem nationalparken. Turleder: Naturvejleder fra Naturstyrelsen Thy. Pris: 125 kr. inkl. bustransport tilbage til dagens udgangspunkt.
Tilmelding: http://www.visitnordjylland.dk/booking/843 eller hvis det ikke er muligt på e-mail med kontaktoplysning til thy@nst.dk og samtidig betaling kontant
på dagen. Max 10 personer. Vandringen foregår sammen med de ca. 15 personer,
der deltager i pakketuren. Sted: P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700
Thisted. Arr.: Naturstyrelsen Thy og Thy Turistbureau i Thisted.
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22. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.
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22. juni kl. 14:00
BUNKERVANDRING I HANSTHOLM BYPLANTAGE

En delvist underjordisk vandring gennem Hanstholms krigshistorie. En delvist underjordisk vandring gennem Hanstholms krigshistorie. Skoven på vestsiden af Molevej virker umiddelbart idyllisk og fredelig, men når man kigger efter, rummer den
som resten af Hanstholm også tydelige spor af den 2. Verdenskrig. Husk lygte og
godt fodtøj! Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Bunkermuseum
Hanstholm, Molevej 29, 7730 Hanstholm. Arr.: Museum Thy.
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23. juni kl. 10:00
FAMILIESKOVTUR - OPLEVELSER OG AFSLAPNING

Disse ture starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle
om det I skal lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder
hvor der ikke er faste stier. Der er tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og
senere en kop kaffe. Husk madkurv! Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-,
Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 500,- Tilmelding: Nødvendig på
tlf. 4024 0133 eller mail: info@naturogkultur.dk senest 2 dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 / Min. 10. Sted: Nationalparkstuen,
Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.
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23. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.
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23. juni kl. 15:00
LÆNGSLERNES LAND - SOMMERKURSUS PÅ THY HØJSKOLE

Kom en uge på Thy Højskole og hør om menneskets møde med naturen gennem
litteratur, kunst, musik, politik, forskning, naturbevarelse og kogekunst. Kom med
til ”mine længslers land”, som var det udtryk, den unge J. P. Jacobsen brugte om
sit elskede Thy, med den smukke og storslåede, men også barske og respektindgydende natur - en højskoleuge, hvor mødet mellem mennesket og naturen står i
centrum. Vi skal rundt i landskabet og opleve Thys særprægede natur, og på workshops skal vi stifte praktisk bekendtskab med naturens mangfoldighed. Gennem
foredrag og kunstoplevelser byder kurset på refleksion over vores syn på naturen,
mens det i politiske debatter stiller spørgsmål om, hvad vi vil med naturen i fremtiden. Vi sætter barren højt med ambitionen om at finde svar på nogle af vor tids
vigtigste spørgsmål. Vi glæder os til at se jer! Pris: Kurset koster 4.950 kr. pr. person
på dobbeltværelse (tillæg på 1000 kr. for enkeltværelse). Ønsker du at overnatte
hjemme, kan du tilmelde dig som dagselev til en pris på 3.950 kr. Tilmelding:
info@thy-hoejskole.dk senest 26/4. Sted: Vigsø Feriecenter, Vigsø Bugt Vej 1, 7730
Hanstholm. Arr.: Thy Højskole.
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22. juni kl. 18:00
SANKT HANS FEST VED STENBJERG LANDINGSPLADS

Oplev bålet på stranden og lyden af havet – det går op i en højere enhed. Fiskehuset er åbent fra kl. 18. Frankfurter og kartoffelsalat sælges. Båltale kl. 19.30. Bålet
tændes kl. 20. Musikalsk underholdning v. Silvermoon Peter Olesen. Øl, vin, vand,
kaffe og lagkage sælges. Båltalen holdes indendørs, så alle kan høre talen, inden
vi går på stranden og tænder bålet. Vi plejer at have fuldt hus, god stemning og
fællessang. Peter Olesen, Nykøbing spiller og underholder hele aftenen. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads 3,
7752 Snedsted. Arr.: Stenbjerg Beboerforening.
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22. juni kl. 19:00
SCT. HANS I Æ ’REDNINGSHUS, KLITMØLLER

Sct. Hans Aften i æ ’Redningshus med bål på stranden, båltale, underholdning
og mulighed for mad og drikke i Redningshuset. Båltaler: En hemmelighed. Pris:
Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: æ ’Redningshus, Ørhagevej 158, 7700 Klitmøller.
Arr.: æ ’Redningshus og Lystfiskerforeningen, Klitmøller.

Se flere aktiviteter på:

FIND FLERE OPLEVELSER
PÅ THY360.DK
Websiden er din online guide til oplevelser og arrangementer i Thy.
Find din næste oplevelse på www.thy360.dk
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22. juni kl. 20:00
SCT. HANS BÅL PÅ STRANDEN I VORUPØR

Det traditionsrige Sct. Hans bål på den stemningsfulde landingsplads i Vorupør.
Områdets store Sct. Hans bål, hvor man mærker traditionerne ekstra tydeligt i pagt
med naturen. Dette hvad enten det er flot sommervejr med havet som baggrund
eller det er friskt vejr, hvor man tydeligt mærker naturens kræfter lige på kanten
mellem land og hav. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Landingspladsen i Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Vorupør Borgerforening.
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25. juni kl. 10:00
GÅ I GANG TURE: NR. VORUPØR

Se beskrivelse den 2. april. Sted: P-pladsen Havblink 4, 7700 Thisted (GPS:
56.958315, 8.369092)

Alle arrangementer i denne kalender er hentet fra thy360.dk
24
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26. juni kl. 10:00
NATIONALPARK THY - NORD

Oplev den nordlige del af Nationalparken: Thagaards Plantage, Vangså Klithede,
Vilsbøl Plantage, Badepladsen ved Nors Sø, Hanstholm Vildtreservat. Disse ture
starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om
naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem
de planlagte stop vil guiden fra ”førerbilen” via jeres bilradio fortælle om det I skal
lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der
foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er
faste stier. Der er tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere en kop kaffe.
Husk madkurv! Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne +
børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 500,- Tilmelding: Nødvendig på tlf. 4024 0133 eller
mail: info@naturogkultur.dk senest 2 dage før. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 / min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13,
Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.
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30. juni kl. 10:00
NATIONALPARK THY PÅ FLASKER

I Nationalparken vokser et utal af urter og bær, som kan gøre den rå brændevin
til en udsøgt specialitet, du kan nyde hele vinteren, og glæde og overraske dine
gæster med. Vi mødes i Nationalparkstuen til en kort orientering om de planter,
som netop nu er på toppen til snapsefremstilling. Der vises billeder af planterne, og
du får opskrifter med trækketider for de aktuelle snapsetyper. Derefter tager vi ud
i nationalparken for at finde og indsamle planterne. Undervejs fortæller guiden om
de interessante steder, vi kommer forbi. Medbring en saks eller kniv samt kurv og
plastposer til urterne. Efter indsamling går I hjem og laver jeres egen urtesnaps. I får
udleveret en opskriftsamling, som er inkluderet i prisen. Pris: Voksne kr. 150,-, Børn
(7-13 år) kr. 75,-, Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 375,- Tilmelding: Nødvendig på tlf. 4024 0133 eller info@naturogkultur.dk senest to dage før.
Oplys mobilnummer ved tilmelding. Min. 10 deltagere. Sted: Nationalparkstuen,
Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.

26. juni kl. 14:00
FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADS

Lokal guide fortæller om folk og fisk på Stenbjerg Landingsplads. Der fortælles om
kystfiskeriet og livet ved havet i dag og for 100 år siden. Der låses op til de gamle
redskabshuse på landingspladsen. Efter den guidede tur bydes der på smagsprøver
af fisk, der er tørret og røget. Turen begynder kl. 14 og varer max. 2 timer. Pris:
Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Landingsplads
3, 7752 Snedsted. Arr.: Frivillige nationalparkværter.
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26. juni kl. 18:00
NATURMAD: SOMMERBUK OG DE FØRSTE KANTARELLER

Arrangementet starter med en gåtur til Isbjerg, hvor vi nyder udsigten over Hanstholm Vildtreservat. Her gives fortælling om de familier, der tidligere fristede tilværelsen i dette barske område, samt dannelsen af reservatet i 1930’erne. Derefter
spiser vi sommerbuffet: Spinattærte m. røget laks. Sommerbuk m. svampe og nye
kartofler. Salat m. årstidens vilde urter og blomster. Hjemmebagt baguette. Urtesmør. Kaffe og kage. Tilkøb af drikkevarer. Medbring tallerken, bestik og kop evt.
tæppe/plaid. Max. 35 deltagere. Pris: 165 kr. Tilmelding: mie@thymad.dk eller
tlf./sms til 6199 8539 senest 25/6. Sted: P-pladsen ved Isbjerg. Fra Nors Kirkeby, 3
km mod vest ad Hindingvej, 7700 Thisted. Arr.: Naturmad Thy.

VILDMARKSDAGEN
Tag familien med i vildmarken
Hver onsdag i skolernes sommerferie kan I opleve
vildmarkens stemning og udfordringer til lands, til
vands eller i luften i det store naturområde mellem
Nors Sø og Vandet Sø i hjertet af Nationalpark Thy.
Hver dag kan I vælge mellem en lang række
forskellige familieoplevelser, hvoraf nogle vil kræve
brug af smagsløgene, samarbejdsevner, lidt fysisk
udfoldelse eller bare godt humør.
Vildmarksdagen afvikles ved Nors Sø og er åben
den 3. juli, 10. juli, 17. juli, 24. juli, 31. juli, 7. aug.
Læs mere og køb billetter på Vildmarksdagen.dk
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27. juni kl. 16:00
KLITHEDENS KUNSTNERE, KÄTE LASSENS HUS, STENBJERG

Se beskrivelse den 19. april.
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29. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.

90

30. juni kl. 11:30 og kl. 14:00
LODBJERG FYR - FORMIDLING

Se beskrivelse den 26. maj.
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INFORMATIONSHUS
NATIONALPARK THY

Start din tur i Nationalpark Thy
i Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads.
Åben hver dag fra kl. 12:00-16:00
fra d. 1. april til 31. oktober.
Stenbjerg Landingsplads 4, 7752 Snedsted

GUIDE TIL OPLEVELSER
Du kan finde oplevelser, aktiviteter og ruter
i app’en ”NATIONALPARK THY”. Brug app’en
som guide til oplevelser eller som vejviser ad
spændende ruter gennem skov og klit. App’en
indeholder kort med mulighed for at vælge
forskellige lag, som blandt andet viser interessepunkter og ruter til fods, på cykel og til hest.
Hent app’en på din smartphone i Google Play eller i App Store.
App’en fungerer uden Internet, når først du har hentet indholdet ned på telefonen. App’en findes på dansk, engelsk og tysk.

NATIONALPARK THY
Kirkevej 9, 7760 Hurup, tlf. 7254 1500
thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk
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