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NordThy er en perle af unikke
naturoplevelser! Vi ved, at det kan være
svært at finde dem. Derfor har vi lavet
denne oversigt, så du kan få øje på de
skønne muligheder i NordThy.

67

35 36 41
13

43 11

14
Vust

82 45 48

83

72

87

Lund Fjord

81 22 15

02
Hjardemål Klit

85 59

71

Frøstrup

52 31 80
K
46 60

07
84

Selbjerg Vejle

08
44 53
47

06

28 50

68
26

88

32 89

55

Østerild

16 24 86

58

Tømmerby Fjord

Vesløs

66

54

Glombak

18

56

Øsløs

69

33 38
74
Østerild Fjord

79

10

49
57

27 37

19

Arup Vejle

09

78

01

Amtoft Vig

Amtoft

17 51
77

29 34
20 73
75 76
42

30

MILJØVENLIG FERIE – 10 GRØNNE RÅD
01 Lad bilen stå og brug cyklen.
02 Bliv lokalt – besøg de nærliggende oplevelser.
03 Lej en elcykel og prøv den grønne teknologi.
04 Spis på restauranter, der anvender lokale råvarer.
05 Medbring din egen vandflaske.
06 Efterlad kun dine fodspor – tag skraldet med dig.
07 Husk at medbringe indkøbsposer, når du handler.
08 Sorter dit affald.

Mors

09 Brug de anlagte stier i naturen.
10 Turismeinformation findes digitalt – lad folderen ligge.

I et samarbejde mellem Thy
Turistforening og Støtteforeningen
Hannæs-Østerild, har borgere og
turistaktører fra området bidraget til
projektet gennem mange workshops.
Oversigten repræsenterer således nøje
udvalgte steder og anbefalinger, hvor
dit besøg bidrager til en positiv effekt.
Vi kalder det bæredygtig turisme.
Dette initiativ har fået fondsstøtte fra
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje
med hensigter om at sikre en
økonomisk, miljømæssig og positiv
social effekt for NordThy.
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VEJLERNE
NATURRUM

VEJLERNE
HAN VEJLESKJULET

BULBJERG
KULTURHISTORIE

Oplev Nordeuropas største fuglereservat.
Lær om tilblivelsen og dyrelivet i Vejlernes
informationscenter Naturrummet. Her er
en flot udstilling, lydspor med fugle, film og
interaktive informationstavler om faunaen.

Gå på opdagelse i Nordeuropas største
fuglereservat, Vejlerne. Start eventyret på
Danmarks længste plankesti, der går gennem
en rørskov. Her kan du fra udsigtsposter og
gangbroer opleve den fredede natur.

Bulbjerg er en kæmpe klippe på 47 meter
som er en heldagsudflugtstur værd.
Her er Danmarks eneste fuglefjeld og
spektakulære landskaber.

NEMME OPLEVELSER
—
—
—
—
—

—

Få et overblik over hvilke fugle, der holder til ved Vejlerne og de
mange fugletårne. Download folder fra Aage V. Jensens Naturfonde.
Gå på opdagelse i de smukke fugletårne med stråtag. Inde i tårnene kan
du læse om områdets særlige fugleliv.
Det er ekstra sjovt, hvis du medbringer en kikkert!
Tag en pause på bænken i det yderste fugleskjul. Oplev stemningen og
mærk begejstringen fra fugleeksperterne.
I Naturrummet kan du se udstoppede dyr, lære om plantesamfundet på
interaktive informationstavler og se smukke videoer. Lær om Vejlernes
tilblivelse og se en udstilling, der viser landskabets forandringer fra 1787
til i dag.
Vejlerne er rekordernes land! På DOF-basen kan du se, hvilke
bemærkelsesværdige fugle, der er observeret de seneste 3 dage.

NEMME OPLEVELSER
—
—
—
—
—
—
—

BOOK OPLEVELSER
—

Book en naturvejleder via Facebook: Vejlernes Vilde Natur

—

Få et overblik over hvilke fugle, der holder til ved Vejlerne og de
mange fugletårne. Download folder fra Aage V. Jensens Naturfonde.
Kom helt tæt på og oplev mangfoldigheden af liv i den våde rørskov! Gå
ad de snoede plankestier. Der er godt 1 kilometer plankesti fordelt på
begge sider af grusvejen.
Oplev stemningen i rørskoven ved at sætte dig på en af bænkene og
luk øjnene. Lyt til vindens rislen i rørskoven, frøernes kvækken, fuglenes
kvidren og insekternes summen.
Ved de små udsigtsposter kan du åbne lugerne, og med en kikkert kan du
se fuglelivet ved Lund Fjord, en af Nordjyllands største søer.
På informationstavlerne kan du se, hvilke fugle, der holder til på fjorden.
Ved Lund Fjord-tårnet er der særligt store vinduer, som går helt ned
til gulvet. Her er der kigge-låger til kameraet eller kikkerten – også i
børnehøjde.
Hvornår har du spist frokost i en rørskov? Plankestierne har mange
bordebænke-sæt, og er et oplagt sted at snuppe en pause og nyde
medbragt frokost eller en kaffestund.
I fugletårnene kan du læse om og deltage i projekt Biodiversitet Nu. Det er
et forskningsprojekt for alle. Hent appen NaturTjek og registrer, hvad du
ser i naturen.

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
54 Tranetræk kan opleves fra Vejlernes Kraptårn. Her kan du opleve de
enorme tranetræk med op til 400 fugle, der flyver hen over dit hoved. Det
sker tidlig morgen eller i aftenskumringen.
Se beskrivelse på www.visitthy.dk. Varighed: 1-1½ time.
55 Odderen passerer jævnligt forbi Vejlernes Tømmerby Fjordtårn, og i
vintertiden er der gode muligheder for at se havørnen. Varighed ½-1 time.
56 Havørnen kan spottes fra Vejlernes Østerildtårn. Tag stien ca. 1½ km fra
p-pladsen til fods eller på cykel. Varighed: ½-1 time.
57 Vejlernes vartegn Bygholm Mølle er netop smukt renoveret. Den næsten
150 år gamle mølle havde til formål at pumpe vand ud af Vejlerne.
Varighed: ½ time.
58 Vikingegravpladsen er for dig, der er vild med vikingerne. Ved
Tømmerby Fjord ligger der sten og lave tuer fra en gravplads fra
vikingetiden. På nogle af gravene er stenene sat i skibsform som symbol
på den sidste rejse. På plancher ved gravpladsen formidler Museum Thy
kulturhistoriske fortællinger. Varighed: ½-1 time.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Gårdbutik. Naturmad Thy har egen gårdbutik med
specialiteter fra området.
Café Amtoft. NaturMad fra fjorden og økologi.
Coop Dagli’Brugsen, Vesløs. Måltidssalater og snacks.
Vesløs Kro. Klassikere, traditionelt tilberedt.

Ved centralslusen,
Bygholmvejlevej 640,
9690 Fjerritslev
Gratis
Toiletter

Vejlerne er privat ejet af Aage V. Jensens Naturfonde, der arbejder for
naturbevarelse og de vilde dyrs beskyttelse. Naturreservatet er af international
betydning for ynglende og rastende vandfugle. Her kommer mange
fugleinteresserede fra ind- og udland. Fra Naturrummet er der udsigt over den
sydligste del af Bygholm Vejle og den lavvandede Midtsø.

NEMME OPLEVELSER
—
—

—

—
—
—
—
—

BOOK OPLEVELSER
—

Få et overblik af områdets kulturhistoriske steder og download en
folder fra Naturstyrelsen.
Kan du få øje på de skarptskårne flader? Mennesker har i flere
hundrede år savet limsten, også kaldet kalksten, direkte af klinten til
byggemateriale. Gå langs stranden og se mod Bulbjergknuden for at få øje
på aftegningerne i naturen.
Oplev udsigten fra Jyllands skulder. Mod vest kan du se byen Hanstholm,
og i helt klart vejr kan du mod nord se til Rubjerg Knude Fyr, få udsyn
over Jammerbugten og se fiskerbådene på stranden. Kan du få øje på
’Gutterne på Kutterne’ ved Thorup strand?
I bunkeren på klippens top kan du gå på opdagelse. Den var en lytte- og
radarpost under 2. verdenskrig. Indenfor formidler Museum Thy om 2.
verdenskrig, besættelsestiden og områdets kulturhistorie.
På toppen af bunkeren finder du kompasrosen, der angiver de lokale byer.
I området, og i de nærmeste klitplantager, er der flere krigsminder i form
af bl.a. bunkere, betonfundamenter til maskingeværstillinger, betonveje og
en tankgrav.
Du må ikke snyde dig selv for troldesagnene ved Troldstinget. Gå 1,5 km
ind i landet ad Bulbjergvej og oplev højdedraget Troldstinget. Det forlyder
fra fortællinger, at sten fra troldenes kampe ligger spredt i området.
Her er også gravhøje fra bronzealderen og en unik udsigt til
klitplantagens stejle kystskrænter, der blev formet helt tilbage fra
stenalderhavet.

Book en naturguide via Facebook: Vejlernes Vilde Natur

BOOK OPLEVELSER
NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
—

DOF-basen - Dansk Ornitologisk Forening viser hvilke fugle, der er
observeret i området de seneste 3 dage. Varighed: ½-1 time.
59 Vejlernes Kærup Holmeskjul giver læ og udsigt over vandet fra det
smukke skjul. Varighed: ½ time.
— Fuglekald kan du finde og lytte til på DOF, Dansk Ornitologisk Forenings
fugle-app. Find de fugle, der holder til ved Vejlerne og lyt til fuglenes kald.
Varighed: ½-1 time.
— Cykelstierne giver god mulighed for at opleve området, så lad bilen
stå på parkeringspladsen. Fra Vejlernes Han Herred Vejle-skjul kan du
kombinere Nordthy-ruten nr. 17 med Øsløs-ruten. Varighed: 2-6 timer.
60 Frøstrup Minilandsby tager dig på en lille tidsrejse. Gå i gaderne ved
datidens stationsby, der viser bygninger fra jernbanes indflydelse mellem
1904-30 i målestoksforholdet 1:10. Der er borde og bænke til medbragt
madpakke. Varighed: ½-2 timer.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Thy Event og Natur. Buffet.
Vesløs Pizzaria.
Coop Dagli’Brugsen, Frøstrup. Måltidssalater og økologi.
Café Amtoft. Naturmad og økologi.

P-plads Vejlerne:
Lundfjordvej 45, 9690
Fjerritslev
Gratis
Toilet

Vejlerne er privat ejet af Aage V. Jensens Naturfonde, der arbejder for naturens
bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse. Plankestierne i rørskoven er en stor
oplevelse for alle, selv kørestolsbrugere kan nå ud i en ellers hemmelighedsfuld
og lukket verden af tårnhøje tagrør. En oplagt safarioplevelse og mulighed for at
spise en medbragt frokost midt i en rørskov.

—
—
—

Lær mere om naturen. Book en naturformidler på Facebook:
Vejlernes Vilde Natur
Oplev den rå natur på mountainbike. Lej en MTB hos Thy Event og Natur.
Mærk suset fra hesteryg. Book en rideoplevelse på islandske heste ved
LildStrand Naturgård.

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
61 Picnic i en bunker er noget helt specielt! Tag en pause i den særlige
opholdsbunker med brændeovn og spiseplads. I området er der flere bålog overnatningspladser med shelters. Varighed: 2-24 timer.
— Del jeres minder og lad børnene bruge smartphonen til at lave en kollage
af de kulturhistoriske minder ved Bulbjerg. I kan bruge appen PicCollage.
Del på Instagram med #VisitThy #Bulbjerg. Varighed: 1-3 timer
— Lokale købsoplevelser kan du få ved Bulbjerguld, der har garn og
uldtæpper og Tante Anna, som sælger tøj og brugskunst.
Varighed: 1-2 timer.
— Vigsø Batteri er fra 2. verdenskrig og ligger mod vest ved Vigsø Strand.
Bunkerne ligger i strandkanten ved Vesterhavet og er et besøg værd.
Varighed: 2 timer.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—

Coop Dagli’Brugsen, Frøstrup. Måltidssalater og økologi
Thy Event og Natur. Buffet.
Lildstrand Røgeri. Frisk fisk og varme retter.

Bulbjerg P-plads:
Parkeringsplads
Bulbjerg
Gratis
Toilet

Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude, som danner et markant fremspring
på Hanherreds kyst ved Jammerbugten. Kernen i Bulbjerg er kalksten, i gamle
dage kaldet limsten, som er dannet i datidens hav for omkring 60 millioner år
siden. Områdets store vidder med hav, fjord, skov og ubeboet klithede giver
mulighed for en unik mørk nattehimmel. Derfor arbejdes der for en beskyttelse
heraf med en international Dark Sky certificering.
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BULBJERG
NATUROPLEVELSER

LILDSTRAND

BESØGSCENTER
ØSTERILD

Den 47 meter høje kalkstensklippe var for
tyskerne under 2. verdenskrig en attraktiv
post. Stedet er også omgivet af mystik med
troldesagn og gravhøje fra bronzealderen.

Lildstrand er den hemmelige stjerneplet, du
leder efter. Uspoleret, autentisk og ægte.
Det er helt op til dig at opdage perlerne her.

Oplev suset fra en kæmpe havvindmølle på
besøgscenteret ved Det Nationale Testcenter
For Store Vindmøller ved Østerild.

NEMME OPLEVELSER

NEMME OPLEVELSER
—
—
—
—
—

—

—
—

Få overblik over områdets smukke natur, stier, højdedrag og
plantager i Naturstyrelsens folder.
Følg stierne ned ad skrænten til stranden og oplev Danmarks eneste
fuglefjeld helt tæt på! Her yngler den nordatlantiske mågefugl riden.
Det er en sanseoplevelse af de særlige at stå ved den stejle klippevæg,
lytte til fuglene og til ekkoet fra havet.
Gå på opdagelse inde i bunkeren, og bliv klogere på Bulbjergs geologi og
fuglefjeld.
Bulbjerg har unikke naturoplevelser fra flere fredede arealer, Lild Klit,
Harkens Bakke og Troldsting. Gå en tur og kom helt tæt på. Der er
flere markerede vandrestier i området. Afmærkningen starter ved
parkeringspladsen.
Du må ikke snyde dig selv for at opleve naturen omkring Troldstinget. Gå
1,5 km ind i landet langs Bulbjergvej på den gamle tyskervej. Nyd udsigten
fra p-pladsen, og tag en pause ved bordbænkesættet. Følg vandreruten
ind til Troldsting, og oplev det særlige højdedrag. Kig mod nord og
oplev, så langt øjet rækker, en spektakulær udsigt uden menneskabte
forstyrrelser. Her er enestående landskaber med smukke skrænter formet
af istiden.
Gå på opdagelse i strandens og klitternes fauna. Kan du finde de særlige
arter? Engelskgræs, vårbrandbæger, blodrød storkenæb, strandfladbælg,
strandmandstro, vild timian, strandtusindgylden eller bidende stenurt?
Har du prøvet at spise frokost i en bunker? Ved Troldsting er der en
bunker indrettet som opholdsrum med brændeovn. I området er der flere
bål- og overnatningspladser med flere shelters.

—

—
—
—
—
—
—

—
—

Tag helt ned til strandkanten ved landingspladsen, der hvor fiskerne
lander båden direkte på stranden. Den smukt restaurerede fiskekutter
’Skarreklit’ står på stranden – når den ikke er på havet med Lildstrand
Bådelaug.
Lær om fiskersamfundet ved signalhuset, hvor Museum Thy formidler den
lokale kulturhistorie.
Køb frisk fisk lige fra havet ved spilhuset. Ved landingspladsen finder du
Bjarnes fiskeudsalg.
Ved madpakkehuset kan du nyde din medbragte mad og udsigten i læ for
vind og vejr.
I bygningen ved siden af, kan du gå på opdagelse og handle souvenirs i
Hawhuset. Et kreativt fællesskab, der samler og genanvender materialer
fra området.
Ved Lildstrand Røgeri kan du købe frisk fisk, varme retter og røget fisk.
Prøv et stjerneskud – en skøn klassiker!
Området har mange små gallerier og gårdbutikker:
– BULMAR, is, galleri med fast udstilling samt gæsteudstillere.
– Galleri Tex, is, kunstudstilling og musik.
– Galleri ARTE, etablerede kunstnere fra hele landet.
– Bulbjerguld, en uld- og økobutik.
Oplev et impulsivt musikmiljø på Galleri Tex på torsdage i
sommersæsonen.
Snyd ikke dig selv for at deltage i en smuk fællessang og gudstjeneste,
lige midt i klitlandskabet i den lille kirke hver tirsdag i sommermånederne.

NEMME OPLEVELSER
—
—

—
—
—
—
—
—

BOOK OPLEVELSER
—
—

BOOK OPLEVELSER
—
—
—

Book en naturformidler på Facebook: Vejlernes Vilde Natur.
Oplev den rå natur fra mountainbike. Lej en MTB ved Thy Event og Natur.
Mærk suset fra havet og oplev bunkerne fra hesteryg. Book en
rideoplevelse med islandske heste ved LildStrand Naturgård.

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
Lystfiskeri er muligt og fangsten kan variere fra torsk, rødspætte,
tunge, laks og havørred. Varighed: 2-5 timer.
— Meditation ved klitplantagen er oplagt. Gå online og find en enkel
meditationsøvelse via Friluftsrådet. Varighed: ½- 1 time.
— Stillevandring giver et frirum og åbner dine sanser. Find inspiration
online hos Friluftsrådet. Varighed: ½-1 time.
62 Dark Sky er et område, hvor lysforureningen er så lille, at det er
muligt at se en tydelig stjernehimmel. Den mørke nat er meget
mere end astrologiske oplevelser, fra en overskyet nattehimmel
til en klar stjernehimmel – uanset hvad, kan nattemørket være en
uforglemmelig oplevelse! I mørket ved Bulbjerg åbnes sanserne
for lyde, dufte og en sanselighed, der sjældent kan erfares i den
moderne verden. Varighed: 1-3 timer.

BOOK OPLEVELSER
—
—

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
—

—

65
65
65
65

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—

Gratis
Toilet

Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude, som danner et markant fremspring
på Hanherreds kyst mod Jammerbugten. Kernen i Bulbjerg kalksten, også
kaldet limsten, som er dannet i datidens hav for omkring 60 millioner år siden.
Områdets store vidder giver mulighed for en unik nattehimmel. Derfor arbejdes
der for en beskyttelse heraf med en international Dark Sky certificering.

Danmarks længste ubebyggede kyststrækning på 20 km giver mulighed
for en helt særlig vandretur langs stranden fra Lild Strand mod Vigsø.
Varighed: en dagstur.
Sansevandring er en særlig måde at opleve og lære om et bestemt
lokalområde. Hent en online guide til sansevandring for voksne på
www.visitthy.dk eller på www.kreativitetshuset.dk. Varighed: 1-4 timer.
Sansevandring for en børnefamilie er en spænende måde at være samme
på, og opleve Lildstand. Hent en online guide til sansevandring for familier
på www.visitthy.dk eller www.kreativitetshuset.dk. Varighed: 1-2 timer.
Stenbingo til børn og voksne er sjovt. Hvem får først pladen fuld?
Hent en online guide på www.visitthy.dk eller www.kreativitetshuset.dk.
Varighed: 1-3 timer.
Tingfinderkonkurrence er en underholdende måde at lave strandrens og
gå på opdagelse. Find ting og tegn med dem i sandet. Del din oplevelse på
Instagram med hashtag #VisitThy og #TingfinderThy. Hent en online guide
på www.visitthy.dk eller www.kreativitetshuset.dk
Varighed: 1-3 timer.

Guider ved testcenteret: Lær om fremtidens megamøller og kom helt tæt
på verdens største havvindmøller. Book online på www.green-team-thy.dk.
Guider til naturen: Lær om den unikke natur i området ved testcenteret.
Vejler guider bookes via Facebook: Vejlernes Vilde Natur.

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
67 Udendørs træningsprogram, ’TRÆN OG LEG I NATUREN’ finder du
ved p-pladsen ved hundeskoven tæt ved Lildstrand. Prøv et anderledes
træningsprogram med 11 sjove sanse- og legeøvelser, udviklet af
fysioterapeut Connie Wissing Larsen. Find programmet online på
www.visitthy.dk. Varighed: 1-3 timer.
45 Moutainbike kan lejes ved Thy Event og Natur, der også har information
om ruter. Varighed: 2-4 timer.
46 Lej en elcykel og få hjælp til at træde i pedalerne ved Coop Dagli’Brugsen
i Frøstrup. Find information online på www.VisitThy.dk.
Varighed: 2-6 timer

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Østerild Pizza.
SpiseHuset Thy, Østerild. Det moderne køkken.
Vesløs Kro. Klassikere, traditionelt tilberedt.
Min Købmand, Østerild.

P-plads, Østerild
testcenter: Gratis
Toiletter: Ja

Coop Dagli’Brugsen, Frøstrup. Måltidssalater og økologi.
Thy Event og Natur. Buffet.
Lildstrand Røgeri. Frisk fisk og varme retter.

Bulbjerg P-plads:
Parkeringsplads
Bulbjerg

Oplev den rå natur med mountainbike.
Lej en MTB hos Thy Event og Natur.
Oplev stranden fra hesteryg.
Book en rideoplevelse med islandske heste ved LildStrand Naturgård.

I besøgscenteret kan du lære om – og få sidste nye viden omkring vind og
vindkraft.
Udenfor kan du komme helt tæt på de store møller. I skovkanten ligger en
62 meter lang vinge, der giver en fornemmelse af møllens konstruktion og
enorme længde. Der er også en afskåret del af et mølletårn, som du kan
gå ind i, og se ude over testmøllerne.
På en af møllerne er angivet et størrelsesforhold. Kan du få øje på de blå
ikoner på møllen?
Oplev suset fra møllerne og se de forskellige mølletyper som
fabrikanterne tester. I området, hvor møllerne testes, er der anlagt en fin
cykel- og vandresti.
Du kan også gå eller cykle på stierne i den omkringliggende plantage. Om
efteråret kan du samle svampe.
Ved besøgscenteret er der legepladser og bænke, hvor madpakken kan
nydes.
Til dig, der vil lege og gå på opdagelse med mobilen, kan du geocache ved
besøgscenteret.
Der er en stor hundeskov tæt ved besøgscentret. Parker ved p-pladserne
ved Gl. Aalborgvej og Hjardemålvej.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Lildstrand Røgeri. Frisk røget fisk og varme retter.
Madpakkehuset til din medbragte mad.
Galleri Tex og BULMAR. Is, kaffe og kage.
Thy Event og Natur. Buffet og søndagskagebord.

Gratis P-plads:
Ved Landingspladsen.
Ja

Lildstrand er et lille samfund med under 40 fastboende og mange, mange
flere sommerhusejere. Her er alt og intet. Alt til sanserne. Tankero og intet, der
guider dig. Du står selv for at opdage Thys egen stillekupé.

El-bil lader: Ja

Østerild er et af de bedst egnede steder i Danmark til at teste store vindmøller
på land. Testcenteret er derfor en mulighed for at havvindmøllefabrikanter kan
teste deres møller på land, inden de sættes i produktion. I området er der også
bygget et besøgscenter, der har til formål at formidle viden om testcenteret,
havvindmøller, vindenergi og de lokale geologiske forhold.
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KIRSTEN KJÆRS
MUSEUM

THYLEJREN

AMTOFT HAVN

Danmarks eneste, nuværende,
internationale kunstmuseum, der
udelukkende er dedikeret til én kvindelig
kunstner. Ligeledes er der professionelle
værksteder og boliger for kunstnere.

En fristad og et alternativt bofællesskab, der
ejes af foreningen Det Ny Samfund. Det er
et stykke af Danmarks kulturhistorie og et
socialt eksperiment.

Her er bare flere soltimer end andre steder.
En skøn oase for børnefamilierne, hvor du kan
få hele dagen til at gå med bare at være. Mere
ferieagtigt bliver det ikke.

NEMME OPLEVELSER
—
—
—

—
—
—
—

Der er et fuldt univers af 180 malerier, 100 tegninger og film af den
anerkendte, lokale kunstner Kirsten Kjær.
Der arrangeres skiftende udstillinger med internationale kunstnere
og klassiske koncerter i den smukke koncertbygning. Hold øje med
programmet for kammermusik og andre klassiske koncerter.
Gå på opdagelse i naturskønne omgivelser, som danner ramme for
udendørs skulpturer, installationer og land art. Her kan du tage
dig god tid til at finde de noget skjulte udstillinger i naturen. Del ét
billede af det kunststykke, der gør noget ved dig. Brug #VisitThy og
#Kirstenkjær på Instagram.
Du kan opleve et unikt taktilt univers med bæredygtige
genbrugsmøbler.
På stedet arbejder kunstnere i de professionelle værksteder for grafik,
skulptur (bronzestøbning), maleri og keramik. Museet har derfor også
kunstnerboliger og gæstehus. Måske du møder nogle af kunstnerne?
Tag Kirsten Kjærs univers med hjem og se den korte dokumentarfilm
online ’KIRSTEN KJÆR OG HENDES MUSEUM’ fra 2008.
Der hersker en hel særlig atmosfære på museet. Tag en pause i det
inden- eller udendørs picnicområde, hvor du kan nyde medbragt mad.
Der kan købes kaffe og te.

KORT FORTALT
—

—

—
—
—
—

Thylejren er et fristed i den forstand, at den rummer livet, livets
udfoldelser, forviklinger og udviklinger. Den har plads til skæve
eksistenser, fantasifulde kunstnere, omsorgsfulde mødre og fædre,
shamaner, hestekvinder og meget andet. Den er både en del af Danmark,
og det samfund vi alle er del af, og samtidig er den meldt ud af bevidstløst
forbrugerræs og samtalekøkkenkultur.
Thylejren er et socialt eksperiment, og i hverdagen udgør stedet et
hjem for dets beboere. Opfør dig venligt og imødekommende over for
din næste. Derfor opfordres gæster til at opholde sig ved de centrale
opholdsrum, som er legepladsen, butikken Bixen og fælleshuset Svampen.
Det er muligt at købe kaffe, øl og vand i Svampen og få en sludder med
sidemanden.
Husk, det er beboernes hjem, du besøger.
Alle aktiviteterne er foreningsdrevet.
Vil du besøge Thylejren i flere dage, har de tre regler som du skal
overholde: Ingen hårde stoffer. Ingen vold. Intet tyveri.

NEMME OPLEVELSER
—
—
—
—
—
—
—

BOOK OPLEVELSER
—

Ved henvendelse er en rundvisning er mulig. Kontakt i god tid Vibeke fra
foreningen Det Ny Samfund på vibeand@thylejren.com

BOOK OPLEVELSER
—

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
69 Forfatter Johan Skjoldborg, kendt som husmændenes digter. Kom
tilbage til 1800-tallet og oplev hans barndomshjem som er omdannet til et
museum. Varighed: ½-1 time.
35 Gårdbutik Bulbjerguld er et stenkast derfra. Her sælges garn og vævede
tæpper af uld fra egne får. Varighed: ½-1 time.
37 Bygholm Antik-Retro og Lopper er en skøn lille købsoplevelse i Vesløs.
Varighed: ½-1 time.
68 Udsigtstårnet ved Tovsig sø giver en smuk udsigt over Østerild
Klitplantage. Tag turen op i tårnet og få et nyt perspektiv.
Varighed: ½-1 time.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Coop Dagli’Brugsen Frøstrup. Måltidssalater og økologiske specialiteter.
Café Amtoft. Naturmad og økologi.
SpiseHuset Thy. Det moderne køkken.
Thy Event og Natur. Søndagslagkage.

Langvadvej 64, Frøstrup Et privat kunstmuseum med en stor samling af malerier og tegninger af
P-plads: ved museet.
Kirsten Kjær (1893-1985). Udover de udstillede værker er museet en helt særlig
oplevelse med sine organiske bygninger og indretningen med genanvendte
Entre
materialer.
Ja

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
70 Nudistbadning er for dig der er til en alternativ badeoplevelse. Smid
tøjet! Du bliver et bedre menneske af det. For enden af Ellidsbølvej øst for
Bulbjerg er Ellidsbøl strand, en yndet nudiststrand. Varighed: 1-3 timer.
71 Middelalderens bygningskunst i national særklasse kan opleves ved
Tømmerby kirke. Varighed: ½-1 time.
72 Åbne strandvidder uden ”masserne” kan du opleve på Hjardemål
Klitstrand ved Madsbølrende. Varighed: 2-5 timer.

Coop Dagli’Brugsen, Frøstrup. Måltidssalater og økologiske specialiteter.
Thylejren. Kaffe, øl og vand.
Østerild Pizza.
Min Købmand, Østerild.

P-plads Østerild
plantage: Indkørsel ved
busstoppestedet
Gratis

Lær at sanke og spis ude i naturen. Book på www.NaturmadThy.dk

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
73 Krabbevæddeløb er en fest! På lystbådshavnen finder du noget så
pudsigt som en væddeløbsbane lavet til krabber! Varighed: 2-3 timer.
74 Hjejler kan du opleve i tusindtal ved Vejlernes Arup Vejleskjul.
Varighed: 1 time.
42 International kunstner Annette Falk Lunds skønne farverige
univers kan opleves i hendes galleri. Hun er medlem af Danske
Billedkunstnernes Fagforening. www.Falklund.dk. Varighed: 1-2 timer.
75 Kajak eller SUP (Stand Up Paddle) er oplagt fra Amtoft havn. Tag på
tur og oplev den smukke kystlinje fra fjordsiden. Varighed: 2-6 timer.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Her er alle de gode faciliteter, man finder på en lystbådehavn, såsom
udendørs grill, vaskerum, mulighed for tømning af campingtoilet, toiletter
og en fin stor legeplads med en haj, åleruse og meget mere.
Havnen er også oplagt som udgangspunkt for en tur med havkajak eller
SUP (Stand Up Paddle). Med SUP skal du være opmærksom på ikke at
tage ud i fralandsvind.
Grib muligheden og overnat på Danmarks mindste campingplads. Den har
fine køkkenfaciliteter, bænke og et overdækket udendørs siddeområde.
Oplev datidens redskaber ved det lille ubemandede egnsmuseum. Nøglen
hentes ved Min Købmand, Amtoft.
I Min Købmand kan du også hente forsyninger og købe en forfriskende is.
Helt nede ved vandet kan du nyde medbragt mad og den smukkeste
fjordudsigt. Der er overdækkede borde og bænke, samt en stor grill. Ved
denne terrasse finder du også informationsskilte om området.
Med udsigt over lystbådehavnen kan du på Café Amtoft nyde økologi og
naturmad af råvarer, der er indsamlet omkring fjorden.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Vesløs Pizzaria
Min Købmand, Amtoft. Sandwich og snacks.
Café Amtoft. NaturMad fra fjorden og økologi.
Feggesund Færgekro. Specialiseret i pandestegte ål (på Mors)

Amtoft Havn,
Gårbækvej 2,
7742 Vesløs
Parkering: Gratis på
Lystbådshavnen.
Ja

Amtoft Lystbådehavn er en forening, der driver en lille lystbådehavn med fine
faciliteter ved et meget naturskønt område ved Limfjorden.
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BYGHOLM
KITESURF
Nordjyllands mest hemmelige kitesurfspot.
Faktisk det bedste spot for nybegyndere
og til undervisning. Parker bilen gratis på
rastepladsen, gå ned til fjordkanten og bliv
blæst igennem.

OPLEVELSESSTEDER

43 Islandske heste: Lildstrand Naturgård

02 Vejlerne, Han Vejle-skjulet

44 Fremtidens Energi: Green-Team-Thy .dk

03 Bulbjerg - Natur

45 Lej mountainbike: Thy Natur og Event

04 Bulbjerg - Kulturhistorisk

46 Lej en elcykel: Coop Dagli’Brugsen Frøstrup

05 Lild Strand

47 Guidede turer: visitthy.dk

06 Besøgscenter Østerild

48 Guidede ture for grupper: Thy Event og Natur

07 Kirsten Kjærs Museum

49 Naturvejledning: Facebook - Vejlernes Vilde Natur

08 Thylejren

50 Naturmads-arrangementer: NaturMadThy.dk

09 Bygholm Kitesurf

51 Kursus: Coldhawaii-kitesurfing.dk

10 Amtoft Havn

OVERNATNING
11 Lildstrand Naturgård - Værelser

—
—
—

—

Vil du lære at kitesurfe? Prøv selv her ved Limfjorden. Især vind- og
fjordbundforhold, som er sand og søgræs, gør stedet særligt velegnet til
dig, som er nybegynder. Fjordens kyst omfavner, så du ikke driver væk.
Fjordens unikke forhold gør, at du kan opleve freestyle kitesurfere, der
laver hop og giver dig sug i maven.
Fik du ikke din frokost med? Du må ikke gå glip af at smage de lokale
retter som for eksempel stjerneskuddet:
– Cafe Amtoft. Fokus på økologi og lokale råvarer.
– Vesløs Kro. Klassikere, traditionelt tilberedt.
– Spisehuset Thy. Moderne og nordisk køkken.
Bemærk! Til dig der ikke kitesurfer (endnu), vil der her være mulighed
for at tage den pause, din krop og dit sind søger. Slip ungerne fri her.

BOOK OPLEVELSER
—
—
—

Lær kitesurfing med en instruktør. www.coldhawaii-kitesurfing.dk
Book sanketur og madoplevelse ved fjorden. www.naturmadthy.dk
Book en naturguide via Facebooksiden Vejlernes Vilde Natur

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER
77 SUP (Stand Up Paddle) på de vindstille dage er en fin måde at opleve
Limfjordens skønhed. Varighed: 3-4 timer
— Stå i det skønne fjordvand og nyd udsigten uden menneskeskabte
bygninger omkring dig. Tag dine sko og strømper af og mærk det
forfriskende vand. Varighed ½-1 timer
78 Hemmelige badespots: Smid Amtoftvej ind i GPS’en, find badebroen
ved Søndergaard eller tag mod Arnes Sø ved Bygholm. Bad nøgen. Bare
gør det. Du bliver et bedre menneske af det. Her er også børnevenligt.
Varighed: 3-4 timer
— Cold Hawaii er lige om hjørnet med det verdenskendte wind- og
kitesurfspot Middles i Hanstholm og surfkulturmekkaerne i Klitmøller
og Nørre Vorupør. Varighed: en dagstur.

NÆRLIGGENDE SPISESTEDER
—
—
—
—

Vejleren Grill & Kiosk. Grill og cafeteria
Vesløs Pizzaria
Vesløs Kro. Klassikere, traditionelt tilberedt.
Coop Dagli’Brugsen, Vesløs.

Limfjorden, ved
rastepladsen lige øst
for Kåg Landing og ca.
1 km øst for Øsløs.
Parkering ved
rastepladsen overfor
tankstationen ved
Aalborgvej
Ja, i sommermånederne

Bygholm Kitesurf er et lokalt surfspot tæt på landsbyen Øsløs; en attraktiv
destination, der tilbyder de bedste forhold. Foreningen bag Bygholm Kitesurf
har en ambition om, at stedet i løbet af 10 år synliggør sig som en national og
nordeuropæisk anerkendt kitesurflokation.

EL LADESTANDER
52 El ladestander - Cykel
53 El lader - Bil

12 Galleri Tex - Værelser
13 Bulbjerguld - Værelser

NEMME OPLEVELSER

BOOK EN OPLEVELSE

01 Vejlerne, Naturrum

NÆRLIGGENDE OPLEVELSER

14 Bulbjerg Camping

54 Tranetræk v. Kraptårnet - Vejlerne

15 Thy Event & Naturcenter - Værelser

55 Tømmerby Fjordtårn - Vejlerne

16 Spisehuset Thy - Værelser

56 Østerildtårnet - Vejlerne

17 Bygholm Camping Thy

57 Vejlernes varetegn - Bygholm Mølle

18 Vesløs Huse 10 - Sommerhus

58 Vikingegravplads v. Højstrup

19 Søndergaard B&B

59 Kærup Holme-Skjulet - Vejlerne

20 Amtoft Camping

60 Minilandsby v. Frøstrup

Sommerhusudlejning:

61 Bunker m. brændeovn v. Vester Thorup lejrplads

DanCenter.dk. Novosol.dk,

62 Dark Sky

Dansommer.dk, SologStrand.dk,

63 Troldsting

VisitThy.dk

64 Fællessang v. Lild Strand Kirke
65 Sansevandring voksne - KreativitetsHuset

SPISESTEDER

Sansevandring familie - KreativitetsHuset

21 Lildstrand Røgeri

Stenbingo - KreativitetsHuset

22 Thy Event & Naturcenter

Tingfinderkonkurence - KreativitetsHuset

23 Østerild Pizzeria

66 Hundeskov v. Østerild Klitplantage

24 Spisehuset Thy

67 Udendørstræning. Træn og Leg i Naturen

25 Vesløs Kro

68 Udsigtstårn v. Tovsig Sø, Østerild Klitplantage

26 Vesløs Pizzaria

69 Forfatter Johan Skjoldborgs barndomshjem - Museum

27 Vejlerne Grill & Kiosk

70 Nudiststrand v. Ellidsbølvej

28 NaturmadThy Gårdbutik

71 Tømmerby Kirke, middelalder bygningskunst

29 Café Amtoft

72 Badestrand v. Klitvejen - Hjardemål

30 Feggesund Kro

73 Krabbevæddeløb v. Amtoft Havn
74 Hjejler v. Arup Vejleskjulet - Vejlerne

DAGLIGVARER

75 Kajak eller Stand Up Paddle, SUP

31 Coop Dagli’Brugsen Frøstrup

76 Egnsmuseum

32 Coop Dagli’Brugsen Vesløs

77 Stand Up Paddle, SUP

33 Min Købmand Østerild

78 Arnes Sø

34 Min Købmand Amtoft

79 Badebroen ved Søndergaard

KØBSOPLEVELSER & GALLERIER

KUNSTRIGET - LOKALT KUNSTNETVÆRK

35 Bulbjerguld - Garn og uldtæpper

80 GALLERI, Søndergade 22

36 Tante Anna - Tøj & brugskunst

81 VÆRKSTED/GALLERI, Skadhaugevej 15

37 Bygholm Antik-Retro - Lopper

82 VÆRKSTED/GALLERI, Teglværksvej 9

38 Kirkens Korshær Genbrug Østerild

83 VÆRKSTED/GALLERI, Klitvejen 140

39 Galleri Tex

84 VÆRKSTED/GALLERI, Langvadvej 85

40 Galleri Arte

85 VÆRKSTED/GALLERI, Fjordvej 19

41 BULMAR

86 GALLERI, Gl. Aalborgvej 6

42 Galleri Annette Falk Lund

87 VÆRKSTED/GALLERI, Barkærvej 62
88 VÆRKSTED/GALLERI, Torsbjergvej 3
89 VÆRKSTED/GALLERI, Tømmerbyvej 187

