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Tag på cykeloplevelse i Thy:

Unikke udsigter og
kreative kunstværker

- en cykeltur på 18 km. gennem
Limfjordslandskabet med fokus på
kunst, kultur og frodig natur.
Hurup er som det sydlige Thys hovedstad en aktiv stations- og
handelsby godt 100 år gammel, med et indbyggertal på ca. 3.000
borgere.
I 1900 tallet hvor jernbanen kom til Thy, kandiderede de to landsbyer Vestervig og Hurup om at blive stationsby. Hurup fik jernbanen og banen trak arbejdspladser, handel og tilflyttere til byen.
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Er bryggeren hjemme er Ølleriet åbent.
Forsæt ad Bjerregårdsvej til Skårhøjvej drej til højre, kør i retning
af vores smukke højt beliggende Heltborg kirke (8) (toiletter), gå
en tur rundt om kirken og nyd den smukke udsigt.

Fortsæt ad Skårhøjvej til Heltborg Museum (9) som blandt andet er
kendt for samlingen af Jens Søndergårds, Leo Estvads og Ellen
Cykelruten kan med fordel indledes fra stationen/Hotel Thinggaard. Raadals malerier, samt skiftende udstillinger. Hvert år i juli åbner
Herfra cykles ad Jernbanegade, til højre ad Toftegade, til venstre i museet en jernalderlandsby med masser af aktiviteter.
den lille rundkørsel og videre ad Kirkevej forbi Hurup kirke (1, find
Museets toilet i gården er altid tilgængeligt. Ved toilet findes en
nummeret på kortet på bagsiden). Hurup kirke er oprindelig en
hjertestarter.
romansk, fra 1800 tallet er der sket tilbygning og renoveringer.
Fortsæt ad Skårhøjvej, her går det op ad bakke et par hundrede
Lige efter kirken drejes til højre op ad Brandsholmvej, hvor hyggelimeter og du er på rutens højeste punkt 62 m over havet (10) med
ge små huse ligger på vejens ene side, mens den voksende by
en fantastisk udsigt over agerland, Limfjorden, Mors og i klart vejr
Hurups parcelhuse nærmer sig fra den anden side.
helt til Salling.
Terrænet stiger jævnt til industrivej krydses. Fortsæt lige over
Fortsæt ad Skårhøjvej ned ad bakke, drej til venstre ad Morsøvej
(Cykler kan komme igennem selv om vejen er en "Blind vej"). Ved
følg vejen til Dover Møllevej, læg mærke til det skønne landskab
Hovedvejen på Heltborg bakke kan du nyde udsigten over landskasom er skabt af smeltevand fra istiden, kør over åen op ad bakken
bet – og du kan vende blikket mod syd og se en kæmpe bygning,
følg vejen til Doveroddevej drej til venstre, sving til Købmandsgårder rummer Danmarks næststørste vinduesfabrik IDEAL COMBI –
den. Nordvest Safari, er det nye navn for Doverodde Købmandsen af de største arbejdspladser i Thisted kommune.
gård (11), som er et alsidigt og aktivt museum med skiftende
kunstudstillinger, mange aktivitetsmuligheder for børn og voksne
På modsatte side af hovedvejen venter landsbyen Heltborg med
kunsthåndværk og kulturminder. Landsbyen ligger på den istidspå land og vand samt en restaurant. Den gl. kornsilo er et besøg
skabte bakkekam med udsigt til den blå Limfjord og den grønne ø værd; Fra toppen ses Limfjordslandskabet og mangfoldige vindmølMors.
ler og kirker.
En oplevelse af keramisk håndværk kan du få ved at aflægge besøg hos Keramiker Torsten Mosumgaard, Dalstræde nr. 1 (2). Tilbage på Landevejen fortsættes gennem byen, hvor der er mulighed for at besøge forskellige kunstnere.
Billedkunstner Henny Asboe i nr. 7 (3), længere fremme i nr. 47
(4), bor Filtkunstneren Marian Gravgård. Marian er meget
facineret af de utallige muligheder, ulden giver for at skabe
unikke udtryk. Hun giver de ting hun laver personlighed og
kombinere det med, at tingene har en funktion. Og laver meget
gerne bestillingsarbejde. Kunstnerne kan træffes efter aftale.
Forsæt ad Landevejen til Heltborgs gamle hollandske mølle (5).
Møllen er fra 1875 og var i drift indtil 1947. Møllen vedligeholdes
flot af lokale ildsjæle.

I den lille havn er der miljø og sejler-stemning. I løbet af sommeren er der forskellige events.
Der er overnatningsmuligheder i et lille herberg og i den gl. købmandsgårdshave, hvor der findes shelters. Nyd også udsigten over
Dover Kil, en lille fredet fjord med masser af fugleliv.
Cykelturen fortsætter mod Hurup ad Doveroddevej, det går lidt op
ad bakke, ser man til venstre folder bøgeskoven i Dover Plantage
sine grønne toppe ud over agerlandet.
Lige inden hovedvejen, til venstre, ligger der to oldtidshøje
Ved hovedvejen drejes der til venstre en kort strækning på ca. 200
m., drej til højre ad Gl. Refsvej, hvor man kommer til Aagaard
Tekstil- og Kunsthåndværk (12). Det er en fin gl. gård med salg af
tekstil håndværk, åbent man- til fredag kl. 14 – 17.

Vil du have en speciel oplevelse fortsæt ad Landevejen til hovedvejen A11, hvor der drejes til højre ved første gård med skiltet LunHerefter går turen videre mod Hurup ad Gl. Refsvej og Søndergadehøj. Lundehøj (6) er en jættestue ca. 5000 år gammel. Jættede. Drej ad Nygade og du befinder sig midt i en driftig handelsby
stuen blev opdaget, i 1838, af to drenge der var på vej til konfirmed flere spændende butikker.
mationsforberedelse.
I Hurup findes Sydthy Svømmebad og welness (13). I Bredgade
Efter besøget cykler du tilbage ad Landevejen mod Heltborg, hvor
nr. 104 boede kunstneren Jens Søndergård en stor del af sin barndu drejer til venstre ad Bjerregårdsvej.
dom. En del af hans værker ses på Heltborg Museum.
En afstikker ned ad Bjerregårdsvej, og et besøg hos håndbryggeren
på Ølleriet Haandgjow (7), er en smags- og flot udsigtsoplevelse.

Forslag til "bonus-oplevelse":
6
Besøg gravhøjen Lundehøj nord for Heltborg.
Fortsæt ad Landevejen mod nord. Kør ud på
Hovedvejen (oddesundvej) mod nord ca. 100 m. og
følg grusvejen skiltet med "Jættestue". 5
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7 "Haandgjow"
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Heltborg Mølle (6)

Gl. Refsvej

Forslag til "bonus-oplevelse":
For enden af Morsøvej
findes færgeleje og en flot
lille have med kunstværker.
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Forslag til "bonus-oplevelse":
Dover Plantage byder på et flot kuperet landskab med
frodige løvtræer, små søer og historiske gravhøje. Asfaltveje og skovveje indbyder til cykeloplevelser.

Cykelruten: 18 km, asfaltveje. Effektiv cykeltid ved 16 km/t: 1 timer og 5
min. Højeste punkt: 60 m.o.h. Sværhedsgrad: Middel (en del bakker). Trafiksikkerhed: Ruten føres hovedsageligt ad mindre asfaltveje med få biler. Dog
krydsninger af større veje to steder.
Overnatning, spisesteder og indkøb
Find turistinformation, inspiration og meget mere på www.visitthy.dk
Overnatning, spisesteder samt cykelhandler/cykeludlejning findes i Hurup og
Doverodde. Dagligvarebutikker i Hurup.

Vandresti
over græs til
badebro

Doverodde
Dover Plantage

Fakta og information om cykelruten:
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♦ Tag cyklen med toget - www.arriva.dk.
♦ Køb madpakke til turen i
Hurup (Hotel Thinggaard i Hurup, hos bager,
supermarkeder m.fl.). Nyd f.eks. madpakken i
Heltborg (ved møllen) eller Doverodde ved
havnen (borde/bænke) eller tag en skovtur i
Dover Plantage.
♦ Medbring kikkert og kom
endnu tættere på oplevelserne.
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Cycle paths: Naviki and OpenStreetMap

Tips til turen:

(Museer, udkigstårn, vikinge- og
lystbådehavn, bademuligheder,
restaurant og meget mere…)
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Kultur og oplevelser:
Museum i Heltborg : www.thistedmuseum.dk
Garn og tekstiler: www.aagaard-tekstil.dk
Nordvest Safari: www.nordvestsafari.dk
Fjordbyernes Netværk: visitfjordbyerne.dk
Kollektiv trafik:
Tog og bus til Hurup, Heltborg og Doverodde.

Denne cykelrute er udarbejdet i samarbejde mellem aktive borgere i
Heltborg-området og Panorama-cykelprojektet.

