
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Tryghed Fuld 

returret til den  

14. juni 2021 

 



 

Dag 1   Kaj Munk, Strandingsmuseet i Thorsminde 

Opsamling Padborg, Tinglev og Rødekro. Vi kører til Nymindegab ved 

det sydvestligste hjørne af Ringkøbing Fjord. Buskaffe og et smurt 

rundstykke undervejs. Nu begynder de smukke klitlandskaber og 

sommerlandet med mange sommerhuse. Vi kører på tangen mellem 

Vesterhavet og Ringkøbing Fjord gennem Hvide Sande. Hvide Sande 

håber at få del i off shore industrien, der vil boome med vedtagelsen af 

store havvindmølleparker ud for bl.a. Thorsminde. Videre nordpå 

gennem Søndervig til den lille by Vedersø, hvor Kaj Munk levede sine 

mest virksomme år og ligger begravet. Det var her han blev hentet af 

tyskerne en kold aften i 1944, hvorefter han blev henrettet af Gestapo. 

Rundvisning i Præstegården og fortælling om Kaj Munk. Frokost spises i 

haven. 

Nordpå ad Klitvejen til Thorsminde. Thorsminde er en lille fiskerby, der 

ligger på den meget smalle tange mellem Nissum Fjord og Vesterhavet. 

I 1980’erne blomstrede fiskeriet og ofte måtte de blå kuttere ligge i 2-3 

lag for at lægge til kaj. Nu er der kun få kuttere tilbage. Vi besøger 

Strandingsmuseet St. George. De to engelske linjeskibe St. George og 

Defence strandede og forliste ud for Thorsminde juleaftensnat 1811. 

Mellem 1300 og 1400 mand druknede – kun 17 overlevede. Midt i 

1980’erne og 10 år frem lykkedes det dykkere at redde utallige 

genstande fra skibene. Museet giver et spændende indblik i skibenes 

indretning, dagligdag og livet som sømand. Herefter indkvartering og 

middag på Hotel Nørre Vinkel, som ligger ved Lemvig Marina. Lemvig er 

bl.a. kendt fra avisstriben ”Livets gang i Lidenlund” og er en lille smuk 

by mellem frodige bakker. Vestkystens utrolig flade landskab er her 

afløst af smukt morænelandskab. 

 

Dag 2      Bovbjerg Fyr, Hornvarefabrikken, Thyborøn, Lemvig 

Efter morgenmad kører vi til Bovbjerg Fyr ved de stejle klinte. Bovbjerg Fyr er ved lokale frivillige kræfter er blevet et 

kulturcenter for hele området. Mulighed for at blive blæst igennem eller man kan gå ned af den lange trappe til 

stranden.  

I lille Bøvlingbjerg ligger en succeshistorie: Hornfabrikken. Gennem 200 år er almindelige kohorn omdannet til smukke 

skeer, smykker og knive. I dag sælges hornvarerne i diverse smarte brugskunstbutikker landet over. Horn er blevet 

moderne. Fortælling om håndværket i værkstedet.  
Yderst på Harboøre Tange ligger byen Thyborøn. Her ligger Cheminova, som er den største 

arbejdsplads ved siden af havn, fiskeri og fiskeindustri. Byen er også kendt for VLTJ, Vemb-

Lemvig-Thyborøn Jernbane, der er udødeliggjort af folkemusikgruppen Tørfisk, som også 

har hjemsted i Thyborøn. Frokost på café. Herefter spændende besøg i Thyborøns 

moderne kirke bygget i 1971. 

Stop ved det ejendommelige Sneglehus – et hus, der fra sokkel til skorsten er udsmykket 

med sneglehuse og muslingeskaller i sindrige mønstre. Ved Sea War Museum går vi en tur i 

mindeparken i klitterne, skabt af Poul M. Cederdorff. Museet har fokus på det store 

Jyllandsslag 1916 under 1. verdens krig. Ca 100 km vest for Thyborøn kæmpede 100.000 

britiske og tyske soldater fordelt på 250 skibe om herredømmet til søs. Slaget varede 12 



timer og 8645 unge mænd mistede livet. Mindeparken illustrerer meget smukt de mange soldater, der døde. Lidt tid 

på egen hånd – man kan besøge museet og se de mange effekter man har fisket op fra havets bund. Man kan nyde 

en kop kaffe eller en is på havnen, besøge Rav Åge, eller se ud over vandet. 

Tilbage til Lemvig. Ved Gjellerodde, med udsigt over Limfjorden og Lem Vig boede digteren Thøger Larsen: Her 

digtede her nogle af Højskolesangboges mest elskede sommersange: ”Danmark, nu blunder” og ”Du danske sommer 

jeg elsker dig”. Vi stiger ud af bussen ved Lemvig havn, som er blevet klimasikret mod oversvømmelser. Middag på 

hotellet.  
 

Dag 3      Nationalpark Thy, Vestervig Kirke, Klitmøller, 

Hanstholm Bunkermuseum, Østerild testcenter 

Smuk køretur langs Nissum Bredning over Oddesundbroen til 

Thyholm og videre til Vestervig. Kort stop ved Vestervig Kirke – 

Nordens største landsbykirke.  

Danmarks første nationalpark blev den 29. juni 2007 åbnet af 

miljøministeren: Nationalpark Thy. Udnævnelsen skyldes særligt 

de store klithedelandskaber, der findes langs kysten mellem 

Hanstholm og Agger Tange. Den særlige klitnatur er unik i europæisk sammenhæng. Vi kører ud i Nationalparken og 

får et godt indtryk af de store naturområder. Vi håber at vejret tillader et par små stop, hvor vi kan komme ud og 

opleve den karakteristiske duft af lyng, lav, sand, mos og enebær. Buskaffe. 

Klitmøller har de senere år oplevet en sand tilflytningsbølge af primært unge familier, der søger efter lys og højt til 

himlen og ikke mindst nogle af Europas bedste bølger til at surfe på. Byen har derfor fået kælenavnet ”Cold Hawaii”. I 

Hanstholm byggede tyskerne under 2. verdenskrig en meget stor kanonstilling, der havde til hovedformål at afdække 

farvandet mellem Danmark og Norge. Med en tilsvarende stilling i Kristiansand (Norge) kunne tyskerne spærre det ca. 

120 km brede Skagerrak. Madpakke og rundvisning i museet.   

Dagens sidste besøg bliver ved Østerild Plantage. Med indvielsen af Det Nationale Testcenter For Vindmøller i Østerild 

i oktober 2012 har Danmark taget et afgørende 

skridt for at fastholde sin førerposition inden for 

vindenergi. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står for anlæggelse og driften af testcentret, der består af op til 7 

testmøller med en højde op til 250 meter (vingespids). Vi kører med bussen ud i Østerild Plantage for at betragte de 

enorme vindmøller, og vi får en rundviser til at vise rundt og fortælle om det store projekt. Herefter retur til hotel og 

middag. 

 

Dag 4 Klosterheden, Holstebro, Brunkulslejerne  

Lige syd for Lemvig ligger Klosterheden, Danmarks 3. største skovområde. Plantagen er på 6.400 hektar og 

administreres af Naturstyrelsen. Flynder å deler plantagen, og her genudsatte man i 1999 18 bævere efter 1000 års 

fravær i den danske natur. Bestanden er nu steget til ca 250 dyr. Vi kører tværs gennem plantagen og håber at se de  

blyantspidse træstubbe og små dæmninger, som tydelig viser, at bæverne trives.  

Holstebros verdenskendte kunstværk ”Kvinde på kærre” af Giacometti (lokalt kendt som ”Maren o æ woun”) er 

vurderet til den nette sum af 100 mio. kr. og bliver hver nat sænket ned i jorden for at undgå hærværk og tyveri. Vi 

ser kunstværket midt på gågaden, ligesom vi runder Bjørn Nørregårds by-skulpturer, Rådhuset, Musikteatret mm.  

Vi kører sydpå ad den nye motorvej mellem Holstebro og Herning. Videre til Søby Brunkulsmuseum øst for Arnborg. 

Madpakken spises her. Her blev gravet brunkul fra 1940-1970 og her eksisterede et minisamfund, som kan 

sammenlignes med Klondyke i guldgravertiden. Nu ligger er området fredet natur med dybe søer. Rundvisning.  

Hjemkomst sidst på eftermiddagen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejseudvalget for de 5 Ældre Sagen: 

Vagn Korff Rødekro tlf. 20317942 

Annelise Følster Bov tlf. 20943595 

Else Marie Boisen Aabenraa tlf. 21265803    

Ole Kock Jensen Tinglev tlf. 71755204 

Anker Olsen Lundtoft tlf. 51940061 

 

Tryghed – Tilmeld dig nu. Fri 

afbestilling og alle penge 

retur frem til den 14. juni 

2021 

Afbud sendes skriftlig til info@molsrejser.dk 

Mols Rejser følger rejsevejledningerne fra Det 

danske Udenrigsministerium. Hvis 

Udenrigsministeriet melder rejsemålet orange 

eller rød i rejseperioden, så aflyser vi rejsen 

og refunderer alle gæster 100%. 

 

 

  

 

Ikke inkluderet: Drikkevarer, private forsikringer, andre 

entreer, øvrige måltider 
 

Fysik: Godt gående og helt selvhjulpen. Man skal kunne gå 1 
km i almindeligt gruppetempo. 

 
Øvrigt: Rejsen er beregnet ved min. 35 gæster. Ret til mindre 

ændringer i programmet forbeholdes. Mols Rejser er medlem af 

Rejsegarantifonden reg. nr. 1626. Rejsens pris er udregnet efter 
kendte skatter, moms, afgifter og kurs d. 10.11.2020 

 
Hotel: Hotel Nørre Vinkel 3* ligger lidt uden for Lemvig i 

fantastisk natur, med udsigt til Limfjorden og golfbane. 

Storgården Nørre Vinkel blev ombygget til hotel og fremstår 
moderne og hyggelig. Gode værelser i forskellig indretning. Alle 

med fjernsyn, trådløst internet, hårtørrer, eget bad og toilet.  
 

Tilmelding til Anker Olsen senest 3. juni 2021, 51940061, 
hasselkaer327@gmail.com  
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Alle får tilsendt 

bekræftelse og faktura kort efter tilmelding. 

 

 

Inkluderet 

- 3 nætter i dobbeltværelse på godt 3* hotel 
- Rejse i moderne røgfri bus med vippesæder og fodstøtter 

- Rejseleder alle dage 
- Dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden og EUforsikring 

- Turhjælper fra Ældre Sagen 

 
Fuld forplejning 

- 3 x morgenmadsbuffet på hotellet 
- 3 x middag, 2 retter  

- 4 x frokost, heraf 3 picnicfrokost og 1 varm frokost 

- Buskaffe alle dage 
- 1 smurt rundstykke på udrejsen 

 

Entreer og rundvisninger, værdi kr 490,- 

- Entré og rundvisning Strandingsmuseum St George  

- Entré og rundvisning Brunkulslejer 

- Entré og rundvisning Bunkersanlæg Hanstholm  

- Entré og rundvisning Østerild Vindmølletestcenter  

- Entré og rundvisning Kaj Munk Præstegård 

- Entré og rundvisning Bøvling Hornvarefabrik 

- Entré og rundvisning Thyborøn Kirke 

- Entré Vestervig Kirke 

•

•

•

Pris pr person i dobbeltværelse     kr  4.950,- 

Enkeltværelsestillæg                 kr     400,-
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