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OPLEVELSER
/ ERLEBNISSE
s. 4 - 35

AKTIV FERIE
/ AKTIVURLAUB
s. 36 - 46

SPIS & SOV
/ ESSEN & SCHLAFEN
s. 54 - 69

Vesterhavets brusen, Limfjordens rolige vand og Klosterhedens stille hvisken byder dig hjertelig velkommen. Vi tager med vestjysk ro og sindighed glad imod vores gæster. Vi er kendt
for vores evne til at yde en helt unik service, og vi fortæller meget gerne en lille historie. Her kan du
opleve en mangfoldighed uden lige. Der er Iskunst, jagt på rav og østers, mulighed for rapelling af
fyrtårnet, en mountinbike tur i skoven eller på bådtur efter delfiner eller sæler.
Du vælger selv, om du skal bo i et skønt sommerhus, på et lækkert hotel eller besøge en af egnens
campingpladser. Når du skal ud og spise, har vi et varieret udbud af spisesteder, men mest af alt er
vi kendt for vores lækre lokale friskfangede fisk og stjerneskud, som er et hit mange steder. Du kan
glæde dig til et hav af oplevelser, og så glæder vi os bare til at sige, hjertelig velkommen og tak for
dit besøg.
Mai Lindgaard
Turist og handelschef

SHOPPING
/ SHOPPING
s. 70 - 83

FISKERI
/ ANGELN
s. 84 - 87

HERZLICH WILLKOMMEN IN WESTJÜTLAND
Das Brausen des Nordsees, das ruhige wasser des Limfjords und ein sanftes Flüstern vom Klosterheden
heissen Sie herzlich willkommen.

KUNST

Wir empfangen unsere Gäste mit westjütländischer Ruhe und Entspannung. Wir sind für unseren einzigartigen
Service bekannt – und wir erzählen immer gern eine kleine Geschichte dazu.

/ KUNST

Unsere Gegend ist überaus vielfältig. Hier finden Sie Eiskunst, Austern- und Bernsteinjagd, Rappelling vom Leuchtturm, Mountainbiketouren im Wald, oder die Suche nach Robben und Delfinen auf dem Wasser.

s. 88 - 90

Sie entschließen selbst, ob Sie in einem schönen Ferienhaus, im tollen Hotel oder auf einem unserer Campingplätzen wohnen möchten.
Wenn Sie essen gehen, werden Sie ein variiertes Angebot von Restaurants finden – aber die meisten kennen uns
wegen der frischgefangenen Fischen und dem Gericht mit gebratener und gedünsteter Fisch auf Brot (”Sternschuppen”). Der er ist oft der Knüller.
Freuen Sie sich auf ein Meer von Erlebnissen und dann freuen wir uns darauf, Ihnen ”Herzlich willkommen” und
”Danke für ihren Besuch” zu sagen.

FERIEHUSE
/ FERIENHAUS
s. 91 - 99

Mai Lindgaard
Turismus- und Handelsmanager
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Lemvigegnen er fyldt med oplevelser og spændende attraktioner. De følgende 22 sider viser et varieret tilbud, både som turister eller lokal. Hvis du er klar til at køre lidt længere efter andre oplevelser, kan du finde endnu flere muligheder på siderne 26-35.
Derudover får du også her, 10 forslag til gratis oplevelser på Lemvigegnen:
1. Gå en tur på Planetstien, skulpturstien eller Gantriis-ruten i Lemvig.
2. Tag ud og fang krabber ved fjorden.
3. Stå tidligt op og se de aktive bævere i Klosterheden.
4. Tag en aktiv dag i Lemvig Skatepark.

Oplevelser

TURISTISCHE ERLEBNISSE

Her finder du det hele: Enestående natur, spændende
historie, kunst og kultur, lækre frokoster baseret på lokale produkter, kaffe på vestjysk med hjemmebagte kager til. Sidst men
ikke mindst 150 frivillige, hvis højeste ønske er, at give dig en god
oplevelse.

Außerdem erhalten Sie hier 10 Vorschläge für kostenlose Erlebnisse im Raum
Lemvig:

Fyret har også en spændende lille butik med fokus på de lidt bedre
ting, lokalt kunsthåndværk og fyrets egne produkter.

1: Machen Sie einen Spaziergang entlang dem Planetenpfad, dem
Skulpturenpfad oder dem Gantriisweg in Lemvig.
2: Angeln Sie Krabben im Fjord.
4: Genießen Sie einen aktiven Tag im Skate-Park Lemvig.

6. Gå på opdagelse i de mange bunkers fra 2. Verdenskrig.

5: Besuchen Sie den Waldspielplatz in Klosterheden.

7. Oplev historien om Jernkysten (se mere på www.jernkysten.dk).

6: Entdecken Sie die vielen Bunker vom 2. Weltkrieg.

9. Bestig Odden og kast jer over udfordringerne på naturlegepladsen
på Gjellerodde.
10. Medbring madkurven, nyd aftenen og se en solnedgang over
Vesterhavet.

TV: Made in Denmark

En tur i tårnet belønnner dig med udsigt over Geopark Vestjyllands
smukke og barske istidslandskab Bovbjerg Klint.
DER LEUCHTTURM BEI BOVBJERG – ETWAS GANZ
BESONDERES

8: Besuchen Sie den Trödelmarkt am Hafen in Lemvig.
(Jeden Montag in juli & August)

Hier finden Sie alles: eine wunderschöne Natur, spannende Geschichte,
Kunst und Kultur, einen leckeren Lunch mit einheimischen Zutaten, Kaffee
und Kuchen westjütländischer Art und zu guter Letzt mindestens 150 Freiwillige, die sich alle Mühe geben, Ihren Besuch zu einem ganz besonderen
Erlebnis werden zu lassen.

9: Besteigen Sie Odden und die Herausforderungen des Naturspielplatzes
am Gjellerodde.

Beim Leuchtturm finden Sie auch einen interessanten, kleinen Laden mit
Kunsthandwerk und eigene Produkte des Leuchtturms.

10: Bringen Sie den Picknickkorb mit und genießen Sie den Abend und
Sonnenuntergang am Meer.

Ein en Besuch im Turm lohnt sich: Von hier aus blicken Sie auf die rauhen
und schönen Eiszeitlandschaften des Geoparks Westjütland Bovbjerg Klint.

7: Erfahren Sie die Geschichte über die Eisenküste (für weitere
Informationen www.jernkysten.dk).

8. Tag på mandagsmarked på havnen i Lemvig.
(Hver mandag i juli & august)

BOVBJERG FYR ER — ET GANSKE SÆRLIGT STED

Die Umgebung von Lemvig ist voll von Erlebnissen und spannenden
Attraktionen. Die folgenden 22 Seiten zeigen ein vielfältiges Angebot, sowohl
als Tourist als auch als Einheimischer. Wenn Sie nach anderen Erlebnissen
noch etwas weiter fahren, finden Sie auf den Seiten 26 - 35 noch mehr Möglichkeiten.

3: Stehen Sie früh auf um den Biber in Klosterheden zu erleben.

5. Tag på skovlegepladsen i Klosterheden.

CAFÉ . BUTiK . KUnST . HiSTorie . gUiDeDe TUre
ArrAngemenTer . UDSigT . 160 FriviLLige
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Hornvarefabrikken
BØVLINGBJERG - 1935

EINZIGARTIG IN DÄNEMARK
DEN ENESTE I DANMARK
Fra rå kohorn til smukt kunsthåndværk Von Rohhörner zu Kunsthandwerk

UNIQUE IN DENMARK
From raw horns to beautiful handicraft

Om Hornvarefabrikken
Hornvarefabrikken er den eneste tilbageværende virksomhed, som fremstiller brugskunst
af kohorn. Hornvarefabrikken blev etableret i
1935 i Bøvlingbjerg, hvor hornvareprodukter
også bliver fremstillet i dag.

About Hornvarefabrikken
Hornvarefabrikken is the only company in
Denmark producing arts and crafts made out
of horn. Hornvarefabrikken was established in
1935 in Bøvlingbjerg where the products are
being produced even today.

Hornvarefabrikken
Die Hornwarenfabrik ist die einzige ihrer Art
in ganz Dänemark! In der Hornwarenfabrik
werden Hornlöffel, Schmuck und viele andere
Gebrauchsgegenstände aus Horn hergestellt.

HORNVAREFABRIKKEN
Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg fortæller mere end 200 års
historie, der starter med en dansk krigsfange i England, der lærer
at lave skeer af horn til nu, hvor en visionær kvindelig kunsthåndværker laver design og håndværk i verdensklasse. Mange af de
oprindelige design fra 1930’erne lever videre i dag, men der er
også kommet meget nyt til. Et besøg på Hornvarefabrikken er et
must for alle, der er interesserede i smukt udført kunsthåndværk.
DIE HORNWARENFABRIK

BUTIK & VÆRKSTED BØVLINGBJERG
Storbjergvej 2, 7650 Bøvlingbjerg
www.hornvarefabrikken.dk - 9788 5079
Åbent hele året: Man-fre kl. 11-17. • Lørdag
& søndag kl. 11-15. / Gänzjährig geöffnet:
MO. – FR.11-17 Uhr • SA. & SO. 11-15 Uhr
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BUTIK RINGKØBING
Havnepladsen 1, 6950 Ringkøbing
www.hornvarefabrikken.com - 9788 5079
Åbent hele året: Man-fre kl. 11-17. • Lørdag
kl. 10-14. / Gänzjährig geöffnet: MO. – FR.
11-17 Uhr • SA. 10-14 Uhr

Die Hornwarenfabrik in Bøvlingbjerg ist mehr als 200 Jahre alt.
Die Geschichte beginnt mit einem dänischen Kriegsgefangenen in England,
der damals gelernt hatte wie man Löffel aus Horn macht und die Geschichte
geht weiter bis heute, wo eine visionäre Kunstgewerblerin Weltklasse-Design und Handwerk herstellt. Die ursprünglichen Designs aus den 30-er
Jahren existieren immer noch aber viele neue sind dazugekommen. Besuchen Sie die Hornwaren-fabrik, wenn Sie Interesse an sehr schönem
Kunstgewerbe haben

Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27 • Ferring • DK 7620 Lemvig • BovBjergFyr.DK
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Hjælp til med fodringen
Hilf mit bei der Fütterung

Houvig Klitvej 51
6950 Ringkøbing
+45 97 83 28 08
info@jyllandsakvariet.dk

Ravoplevelser for hele familien
Ein Bernsteinhaus mit Erlebnissen für die ganze Familie

Åbent året rundt
Ganzjährig geöffnet

Gå på ravjagt i Vestkystens nye ravhus.
På vores indendørs strande kan du
både med og uden UV-lygte finde og
undersøge de gyldne klumper, blive lidt
klogere på rav og dets historie, samt
tage derfra med lommerne fulde af
Nordens guld.

Gehen Sie auf Bernsteinjagd im neuen
Bernsteinhaus an der dänischen Nordseeküste.
An unseren Stränden in Innenräumen kann
man sowohl mit als auch ohne UV-Lampe die
goldenen Stücke finden und untersuchen, etwas
über Bernstein und seine Geschichte erfahren
und schließlich mit Taschen voll Gold des
Nordens nach Hause fahren.

Jyllandsakvariet
Naturlige oplevelser
Jernbanegade 1A
7680 Thyborøn

Ein Bernsteinhaus mit Erlebnissen für die ganze Familie

+45 97 83 28 08
info@iskunsten.dk

Oplev en fascinerende verden under
vandoverfladen. Kom helt tæt på tre
generationer af hajer og rokker i vores mange
rørebassiner, gå ombord på en fiskekutter,
lad børnene lege i en ubåd, gå på skattejagt i
udstillingen og mærk den hyggelige, maritime
atmosfære i akvariet. Året rundt tilbyder
Jyllandsakvariet aktiviteter for hele familien.

Jyllandskvariet
Vesterhavsgade 16
7680 Thyborøn
+45 97 83 28 08
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Erlebe drei Generationen von Haien und Rochen
in unseren vielen Streichelbecken hautnah, steige
in ein Fischerboot, lasse die Kinder in einem
U-Boot spielen, mache eine Schatzsuche in der
Ausstellung und spüre die gemütliche, maritime
Atmosphäre des Aquariums. Das Jyllandsakvariet
bietet das ganze Jahr über Aktivitäten für die
gesamte Familie.

Fra industri til magi
Von der Industrie zur Magie
Oplev Europas eneste helårlige
udstilling af unikke, fantastiske
isskulpturer. Udstillingen er permanent,
men udstillingstemaerne og
skulpturerne udskiftes løbende.

Erlebe Europas einzige ganzjährige
Ausstellung von einzigartigen, fantastischen
Eisskulpturen. Die Ausstellung ist
permanent, aber die Ausstellungsthemen
und Skulpturen werden ständig ersetzt.

Jyllandsakvariet
info@jyllandsakvariet.dk
www.jyllandsakvariet.dk
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Fantastisches Thy

RAV HUSET THYBORØN
SNEGLEHUSET
Sneglehuset er en unik attraktion i Danmark. Beklædt med
titusinder af sneglehuse og konkylier vidner det om en fantastisk
tålmodighed hos fiskeren Alfred Pedersen, der er manden bag
kunstværket.
Såvel udenfor som indenfor er det tydeligt, at fiskeren Alfred havde
en kunstner gemt i sig. I begyndelsen rystede mange på hovedet
af hans projekt, men efterhånden ændrede det sig til en stor begejstring blandt lokale thyborønboere - noget man tydeligt mærker
den dag i dag.
DAS SCHNECKENHAUS
Das Schneckenhaus ist eine aussergewöhnliche Sehenswürdigheit in Dänemark. Bekleidet mit 10.000 von Shcneckenhäuser und Muscheln zeugnet es von dem fantastischen Geduld bei dem Fischer Alfred
Petersen, der Mann hinter dem Werk.
Von aussen wie auch von innen sieht man deutlich, das Alfred ein Künstler
war. Am Anfang schüttelte viele von den einheimschen auf dem Kopf über
das Projekt, aber das hat sich inzwischen in eine sehr grosse Begeisterung
for das Projekt geändert, das spürrt man deutlich heute.

Besøg Rav-Aage’s udstilling hos sønnen, Bjarne.
Et spændende lille museum, hvor man kan se rav i alle
afskygninger og få sig en god snak.
Besuchen Sie Bernstein-Aage. Ein interessantes kleines Museum, in
dem man bei einem nettten Plausch Bernstein in allen Schattierungen bewundern kann.

VESTERHAVSGADE 5 . 7680 THYBORØN . TLF. 2168 6598

Hygum Kunstmuseum
I år vises museets kunstsamling med 60 samtidskunstnere, der alle
har lavet et værk til museet og doneret det dertil.
SÆRUDSTILLING: Lisbeth Hermansen
Kathrine Ærtebjerg, Poul Anker Bech, Cai u. Platen, Bianca Barmen,
Ursula Reuter Christiansen, Lone Høyer Hansen, Niels E. Gjerdevik, m.fl.

1. juli – 1. september: åben alle dage fra kl. 13 - 17, mandag lukket
Klostervej 26, Hygum, 7620 Lemvig • Tlf. 26 33 26 34

Sneglehuset er et helt særligt sted i Danmark — kom
og få hjemmebagt kringle og kaffe som på Alfreds
tid. Han påbegyndte sit værk i 1949, og var først
færdig i 1974. I dag er stedet et lille museum med to
udstillinger og tilhørende museumsbutik. Der ud over
er der områdets eneste Hansens økologisk iscafé.

Das Schneckenhaus ist ein ganz besonderes Haus.
Kommen Sie vorbei, um einen Kaffee und ein Stück
Kuchen zu genießen — wie in alten Tagen. Heute ist
das Haus ein kleines Museum. Es beherbergt mit zwei
Ausstellungen und einen kleinen Laden. – Und nur hier
– in dieser Gegend - können Sie Hansens bio Eiscafé
besuchen.

ÅBNINGSTIDER /
ÖFFNUNGSZEITEN
Se på / siehe
sneglehuset.dk

ENTRÉ: Voksne 20 kr. / Børn 5 kr. EINTRITT: Erwachsene 20 kr. / Kinder 5 kr.
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i Lemvig kommune
VESTJYSK KUNST FOND
www.vestjyskkunstfond.dk

LEMVIG KIRKE

www.lemvigkirkerne.dk

i Lemvig kommune

DANSK GULDALDERKUNST
DANSK MARINEMALERI

I den gamle Toldbod på Havnen vises udstillinger fra
Frank Nicolajsens samlinger.
04.06 - 23.10.2022. Åbent tirsdag - søndag kl. 13 - 16.

JENS SØNDERGAARDS MUSEUM
www.jenssoendergaard.dk

OPLEV LEMVIG KIRKE OPPE OG NEDE

Kom med på opdagelse i den gamle købstadskirke.
Tårnture og guidede ture om kirkens historie samt
kunstture i Bodil Kaalunds univers. Find roen ved at
lytte til musikken eller deltage i sommersang.

LEMVIG MUSEUM

www.lemvigmuseum.dk

Gå på opdagelse

Kulturoplevelser for hele familien
Et besøg i Lemvig kommune er en rejse i kultur, kunst og historie. En bred vifte af kulturinstitutioner
og -foreninger venter på at give jer oplevelser, I vil huske længe. Vi foreslår følgende dagsture:
Tur 1

EN KUNSTNER I NATURENS DRAMA

Museet ligger på kanten af klinten med Vesterhavet
som nærmeste nabo. En unik ramme for fortællingen
om en af dansk kunsts store skikkelser. Museet er et udflugtsmål for hele familien.

MUSEET FOR RELIGIØS KUNST
www.mfrk.dk

OPLEV STOR KUNST I LEMVIG

CAFÈ med udsigt over vandet. Kreativt børnehjørne åbner
sommeren 2022. SÆRUDSTILLINGER: 23.01. - 05.06. Vera Icon
– Et møde mellem religion og kunst. 06.06. - 18.06. Lukket.
19.06. - 04.12. Esben Hanefelt Kristensen – Og der blev lys!

DIN INDGANG TIL LEMVIGEGNEN

Gå på opdagelse i Lemvigs historie. Her er viden, oplevelser og leg for hele familien. Nyhed: ”Lidenlund i
Børnehøjde” Særudstillingen ”Sappho/Sapfo” med Peter Brandes kan ses fra 4/6 – 18/9.

TUSKÆR

www.tuskaer.dk

KULINARISK KUNST OG KULTURCENTER

Café og restaurant med Det Økologiske Spisemærke i
GULD beliggende bag yderste klit. Kunstsamling, skiftende udstillinger, kunstbibliotek, koncerter, kurser og
foredrag.

Tilbring en dag i Lemvig by. Besøg
Museet for Religiøs Kunst, der ligger
på en af Lemvigs smukkest beliggende
grunde ved Limfjorden. Udover store
skiftende særudstillinger har museet en
permanent udstilling med mange kunstnere, herunder Bodil Kaalund, Peter Brandes og Alexander Tovborg. Slut besøget
af i den nyindrettede museumscafé,
og nyd udsigten over fjorden. Gå herfra langs fjorden ind til bymidten, hvor
Lemvig Kirke ligger midt på torvet. Alle
er velkommen til at gå ind og studere det
smukke kirkerum, nyde Bodil Kaalunds
mange kirkeudsmykninger og gå en tur
op i kirketårnet og se ud over byens tage.
Slut dagen med at besøge Vestjysk Kunst
Fonds Udstilling i Toldboden på havnen.
Her kan du opleve en enestående samling af guldalderkunst og marinemalerier.

❤ Gjellergaard, et hjemstavnsmuseum
❤ Biohuset, den lille lokale frivilligdrevne biograf
❤ De mange kunsthåndværkere og
gallerier
❤ Sea War Museum og mindeparken
for Jyllandsslaget

Tur 2

Få den lokale kulturhistorie og kulturarv helt ind under huden. Start med
at besøge Lemvig Museum, hvor Lemvigegnens historie bliver belyst i forskellige udstillinger. Der er også aktiviteter
for børn. Leg i Lidenlunds nye børneunivers, læg et kæmpepuslespil eller skab
jeres egen tegnefilm.
Fra museet udgår en række fine vandreruter. Tag på byvandring i Lidenlund og
Lemvig eller gå ud i universet på Planetstien. På den nye digterrute for Thøger
Larsen vandrer du i det landskab, som
inspirerede ham til nogle af Danmarks
mest kendte sommersange og kan høre
fortællinger om hans liv og digtning.

Tur 3

Området omkring Fjaltring, Trans og
Ferring byder på noget ganske særligt.
Besøg først Jens Søndergaards Museum og oplev kunstnerens dygtige og
indlevende skildring af egnen fra første
parket til det brusende Vesterhav. Lige
ved siden ligger stadig nogle af vandbygningsvæsnet røde barakker og i et
af dem Minimuseet, hvor man kan blive
klogere på egens geologi og høfdebyggeriet.
Kør herfra den smukke tur langs Vesterhavet til Bovbjerg Fyr, som ligger
på strækningens højeste punkt. Gå op i
tårnet og se den enestående udsigt og
besøg derefter udstillingerne og den hyggelige fyrcafé. Kør så videre til Tuskær
Kulinarisk Kunst- og Kulturcenter, der
med smuk kunst på væggene og med
havet som nabo serverer den lækreste
økologiske mad lavet helt fra bunden.

❤ Tante Andantes Hus, et skægt og
❤ Iskunsten Thyborøn, en stor frysehal
rart musisk hus for børnefamilier
med isskulpturer
❤ Hygum Kunstmuseum, et lille
❤ Flyvholm og Tuskær Redningsmuseum med skiftende udstillinger
station med historier fra det barske
❤ Sneglehuset, et unikt dekoreret hus
Vesterhav.
❤ Bovbjerg Fyr
med udstilling og café
❤ Aa-Mølle, en 500 år gammel vandmølle

Rigtig god fornøjelse med kulturen i Lemvig Kommune
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GJELLERGAARD
NR. NISSUM HÅNDBRYG
”Glæde og gode oplevelser” er overskriften, når I besøger
Nr. Nissum håndbryg. Uanset om I kommer for at lære brygmes
terens hemmeligheder, om I vil til koncert i BIERGARTEN, om I
vil overnatte på Bed & Breakfast eller i jeres campingvogn eller
autocamper, om I bare vil nyde stilheden og forkæle jer selv med
wellness – så er det hos håndbryggeren i Nr. Nissum, det foregår.
På www.nrnissumhaandbryg.dk kan I booke jeres helt egen unikke
oplevelse. God fornøjelse.
NR. NISSUM HANDBRAUEREI
”Freude und shöne erlebnisse” passt zur Nørre Nissum Handbrau
erei. Ganz gleich, weswegen Sie kommen: sei es, um einen Einblick in die
Geheimnisse des Braumeisters zu bekommen, um ein Konzert im BIERGAR
TEN zu besuchen, sei es für eine Übernachtung im Bed & Breakfast oder im
Wohnwagen, oder um die Ruhe und Entspannung zu genießen – bei dem
Handbrauer in Nørre Nissum sind alle Möglichkeiten vorhanden.
Auf www.nrnissumhaandbryg.dk buchen Sie Ihr eigenes Spezialerlebnis.
Viel Vergnügen!

DANSK LANDBRUGSHISTORIE PÅ MUSEUM
Hos Anders Poulsen i Nørre Nissum ved Lemvig bugner
bygningerne af gamle traktorer. I kan få lov at glæde jer ved synet
af maskiner fra mærkerne Ford, Fergusson, Lnaz Bulldog, John
Deere, Volvo, Bukh og Messy Harris, samt David Brown. Mange
husker sikkert også mejetærskeren fra Vety (også kaldet Vestjyden).
Den står naturligvis også på museet. Og fælles for alle maskiner er
de fremstår nærmest nye. Fordi de gennem en årrække er blevet
genskabt med stor respekt for deres historie og originalitet.
EIN MUSEUM FÜR DÄNISCHE LANDWIRTSCHAFTSGESCHICHTE
Die Gebäude bei Anders Poulsen in Nørre Nissum bei Lemvig sind voller
alter Traktoren. Hier kann man sich über die Marken Ford, Fergusson, Lanz
Bulldog, John Deere, Volvo, Bukh und Messy Harris und David Brown freuen.
Einige erinnern sich bestimmt an den Mähdrescher von Vety (hier auch der
Westjütländer genannt). Auch den findet man selbstverständlich im Museum. Allen Maschinen ist gemein, dass sie fast wie neu aussehen, weil sie im
Laufe der Jahre mit Respekt für die Originalität und Geschichte wiederhergestellt worden sind.
(foto: Buch 403, 1965)

ÅBNINGSTIDER

HJEMSTAVNSGÅRDEN GJELLERGAARD
Gjellergaard drives i dag af den selvejende institution Gjellergaard. Formålet er: At bevare et stykke vestjysk natur omkring
Gjellergaard. At samle alle interesserede i et socialt/kulturelt samarbejde, og – gennem levende museum – at udbrede kendskab
til egnens levevilkår i historisk perspektiv. Der afholdes kulturelle
arrangementer – fortælleaftener/foredrag, sangaftener m.m. se
hjemmesiden. I kaffestuen sælges kaffe med hjemmebag.
HEIMATHOF GJELLERGAARD
Die Rechtsfähige Stiftung Gjellergaard betreibt heute Gjellergaard
zu folgendem Zweck: Um ein Stück der westjüländischen Natur rund um
Gjellergaard bewahren zu können. Interessierte in einer sozialer und kultureller Zusammenarbeit zu vereinen und – qua ein lebendiges Museum- die
Kenntnis der Lebensbedingungen dieser Gegend in historischer Perspektive
bekannt zu machen. Hier werden kulturelle Events, Erzählungsabende, Vorträge, Gesangabende u.a. abgehalten. Besuchen Sie unsere Internetseite.
Im Kaffeeraum wird Kaffee und hausgebackene Kuchen verkauft.

Se vore øvrige
arrangementer på
hjemmesiden eller
Facebook

ALLE DAGE KL. 13-17
JUNI: Alle søndage
JULI-AUGUST: Tirsdage, onsdage, torsdage og søndage
SEPTEMBER: Tirsdage, torsdage og søndage
OKTOBER-EFTERÅRSFERIEN: søndag d. 16., tirsdag d. 18.,
torsdag d. 20. og søndag d. 23.
DECEMBER-JULEN: d. 27/11, d. 4/12, d. 11/12 og d. 18/12

ÖFFNUNGSZEITEN
ALLE TAGE UM 13-17
JUNI: Alle Sonntage
JULI-AUGUST: dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags
SEPTEMBER: dienstags, donnerstags und sonntags
OKTOBER-HERBSTFERIEN: Sonntag, der 16., Dienstag, der 18.,
Donnerstag, der 20. und Sonntag, der 23.
DEZEMBER-WEIHNACHTEN: 27/11, 4/12, 11/12 und 18/12
Siehe unsere anderen Veranstaltungen auf der Website oder facebook.

Gjelleroddevej 163 . 7620 Lemvig. Tlf. 97 811088
gjellergaard@gmail.com - www.gjellergaard.dk

Traktor Museum
Vestjylland
Velkommen til
et traktor museum med liv og sjæl
Hos Anders Poulsen, i Nørre Nissum Lemvig, er der
igennem de sidste 20 år blevet opbygget en stor samling
af veterantraktor.

Flotte
klassik
er
samlet

ét sted

Wir heissen sie willkommen
im Traktor Museum mit leib und seele
Bei Anders Poulsen in Nørre Nissum, Lemvig, ist in den
letzten 20 Jahren eine große Sammenlund von Oldtimertraktoren aufgebaut worden.
Åbningstider / Öffnungszeiten
Hver onsdag fra 1. april - 1. nov kl. 14 -17.
Hver mandag i uge 25-34, kl. 14 -17.
Man er året rundt altid velkommen efter aftale.

Traktormuseumvestjylland
www.traktormuseumvestjylland.dk
v/Anders Poulsen · Nørbysvej 27, Nr. Nissum · 7620 Lemvig · Tlf. 97 89 11 60 / 40 25 05 35 · Entré DK kr. 50,-
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Bovbjerg Klint: Det er svært ikke at blive fuldkommen bjergtaget, når man står på Bovbjerg Klint og ser ud over Vesterhavet. Bovbjerg er en 41 meter høj lerklint, hvor man
kan se spor fra de seneste tre istider og hvor landskabets geologi fortæller historier, der er flere
hundrede tusinde år gamle. Det er en mere end almindelig god påmindelse om vores klodes lange
historie og foranderlighed og om naturens enorme kræfter.
Er du geologisk interesseret, bør Bovbjerg Klint være på din ”must see” - liste over steder på den
jyske vestkyst. Er du blot fan af vild og rå natur, så vil du uundgåeligt blive imponeret over et besøg
ved klinten, og når du er blevet blæst godt igennem og har gået langs klinten sydpå mod Trans
Kirke og tilbage til Bovbjerg fyr, så kan det være at både sult og tørst melder sig. På Bovbjerg fyr
kan du få vestkystens måske lækreste, hjemmebagte kager bagt med kærlighed og pyntet med
flødeskum af fyrets mange, dedikerede frivillige.
På fyret kan du også smage den efterhånden verdensberømte Vesterhavsost fra mejeriet Thiese.
Osten lagres i kort afstand fra fyret og den salte luft fra havet smages tydeligt i ostens faste
struktur.

Die Steinkuste Bei Bovbjerg: Der Blick von der Steilküste bei Bovbjerg auf das Meer ist atemberaubend. Die Steilküste ist 41 Meter hoch und in den Tonschichten sieht man die uralte geologische
Geschichte der Steilküste und der Landschaft generell. Hier sieht man, daß sich unsere Erde ständig verändert
und die Natur über mächtige Kräfte verfügt – ein Schauspiel für die Geologen aber auch für Naturfreunde, die
sich gern den Wind um die Nase wehen lassen, z.B. auf dem Wanderweg oben auf der Steilküste von Bovbjerg
Fyr bis nach Trans Kirche.
Vielleicht verspüren Sie nach diesem Spaziergang Hunger und Durst? Dann lädt Siet Bovbjerg Fyr ein. Hier
kann man sehr leckere Kuchen kaufen, die von Freiwilligen - mit Liebe - gebacken und mit Schlagsahne
dekoriert sind.
Hier kann man auch den nahezu weltberühmten Nordseekäse (Vesterhavsost) kaufen, der, wegen des salzigen
Windes, in der Nähe vom Leuchtturm abgelagert wird, was sich deutlich im Geschmack äußert.

14
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OM BOVBJERG KLINT
• Klinten viser spor fra tre istider – nemlig Elster-, Saale- og Weichsel-istiderne. Altså en historie
der strækker sig omkring 300.000 år tilbage i tiden.
• Havet har tidligere gjort store indhug i landskabet, men fra 1875-1933 fandt et stort høfdebyggeri sted, der har været med til at sikre kysten.
• Bovbjerg Fyr blev bygget i 1877. Dengang var der godt 250 meter fra fyret til skræntens kant,
men i årenes løb har havet ædt omkring 120 meter.

UBER DIE STEILKÜSTE BEI BOVBJERG
•

Die Steilküste zeigt die Spuren von drei Eiszeiten: Die Elster-, Saale- und Weichseleiszeit. Eine 300.000
jährige Geschichte.

•

Das Meer hat im Laufe der Jahre viel vom Land weggespült. In der Zeit zwischen 1875 und 1933 wurden
mehrere Buhnen gebaut, um die Küste zu sichern.

•

Der Leuchtturm in Bovbjerg wurde 1877 gebaut. Damals lag der Turm 250 Meter von der Steilküste
entfernt, jetzt sind es nur noch etwa 120 Meter.
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DET MÅ DU IKKE GÅ GLIP AF I LEMVIG

OPLEVELSER

OPLEVELSER MED BØRN
I LEMVIG OG THYBORØN

JYLLANDSAKVARIET
www.jyllandsakvariet.dk

www.

ltht.d
k

NATURLIGE OPLEVELSER
Oplev en fascinerende verden under vandoverfladen. Kom helt tæt på tre generationer af hajer
og rokker i vores mange rørebassiner, gå ombord
på en fiskekutter, lad børnene lege i en ubåd, gå
på skattejagt i udstillingen og mærk den hyggelige,
maritime atmosfære i akvariet. Året rundt tilbyder
Jyllandsakvariet aktiviteter for hele familien.

FAMILIEOPLEVELSER
– tag ud på tur
Ferien med børn i Lemvig og Thyborøn rummer
et væld af muligheder. Der er plads til at fordybe
sig, stille spørgsmål, smage på og røre ved det, de
møder undervejs. Det gælder uanset om I tager
på tur til Jyllandsakvariet i Thyborøn, eller forbi
Tante Andantes Hus i Lemvig.
Børnene elsker også naturen. Havets bølger og
limfjordens stille vand er en kæmpe oplevelse. Naturen i området emmer af alt fra høje skrænter og
det brusende Vesterhav, til skovens dybe stille ro
på skovlegepladsen i Klosterheden. I kan opleve
alle naturens rigdomme, når I går en tur langs
Limfjorden ved Gjellerodde, hvor der også findes
en vidunderlig legeplads. I Thyborøn finder i områdets bedste sandstrand. Lemvig og Thyborøn
giver jer mulighed for helt nye oplevelser.

OPERA PÅ BOLDVÆRKET LEMVIG
SØNDAG D. 31. JULI
KL. 20.00
BILLET: WWW.LTHT.DK

16
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KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED
TOBAKSGÅRDEN
LEMVIG GÅGADE
17. - 24. JULI

STREETFOOD
FESTIVAL
LEMVIG HAVN
21. - 31. JULI

teskstfelt

TANTE ANDANTES HUS
www.tanteandantelemvig.dk

SJOV LEG FOR BØRN
Mød Pippis hest, Askefis toilet og Skipper Skræks
skur.
Sommerferie: uge 27  31 (tirsdag, onsdag, torsdag)
Efterårsferie: uge 42 (lørdag, mandag  fredag)
Åbningstider på ovenstående dage:
Kl. 9.30  12.30 og 13.00  16.00
(køb billet til formiddag eller eftermiddag)

OPLEV TANTE ANDANTES HUS
Du kan klæde dig ud, blive sminket, spille dukketeater, prøve grævlingehulen eller Pippis hest, sidde på Askefis toilet, spille på instrumenter i Kvinkelinkehaven, hamre og banke i Skipper Skræks
Skur eller sejle en tur med skibet Andrea. Tante
Andantes hus er et skægt og rart sted for børn i
følge med voksne i Lemvig. Musiske workshops
med sang, leg og teater. Her vil du blive udfordret
til at bruge fantasien, lege, synge, danse, male,
opfinde eller fortælle historier.
JYLLANDSAKVARIET
Tør du holde en krabbe i hånden, klappe en haj
på hovedet eller stryge en rokke over ryg gen? Her
kan du se, føle, røre og komme helt tæt på dyrene
og naturen. Kan du kende et stykke rav fra en gul
sten, når du ser det på stranden, eller har du bare
bidt i alt for mange gule sten uden nogensinde at
finde et stykke rav? Gå på jagt på den indendørs
ravstrand og test dit fund med det samme. Oplevelserne står i kø, når I besøger Jyllandsakvariet
i Thyborøn. Turen til Thyborøn kan også kom
bineres med en delfinsafari på fjorden eller et
besøg i det kolde Iskunsten, hvor Europas eneste
helårlige udstilling af isskulpturer findes.
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I Gantriis' r
fodspo

Klimatorium

Ruten ”I Gantriis’ fodspor” er navngivet efter skaberen af
tegneserien ”Livets gang i Lidenlund”, Henning Gantriis,
der er født og opvokset i Lemvig. Går man på ruten” i Gantriis’
fodspor” finder man 17 af de mest markante kulturmiljøer fra tegneserien og det virkelige liv markeret med skilte udformet som
tegnerens karakteristiske ”gadespejl”.
BESØG KLIMATORIUM I LEMVIG
En ikonisk og prisbelønnet bygning pryder østhavnen i Lemvig.
Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium bidrager til at bringe
verden tilbage i balance. Mennesker har overforbrugt jordens ressourcer
og påvirket naturlige processer. I Klimatorium arbejdes der med konsekvenserne ved dels at forebygge forringelse af klimaet, dels ved at tilpasse
menneskers liv til de nuværende klimaudfordringer.
Klimatorium er åben i turistsæsonen dagligt kl. 10-15, hvor du kan opleve bygningen og udstillingen, der fokuserer på klimaforandringerne og de
mange – lokale og regionale – projekter, der bidrager til at afhjælpe generne
af det ændrede klima.

BESUCHEN SIE DAS KLIMATORIUM IN LEMVIG
Ein ikonisches und preisgekröntes Gebäude schmückt den Osthafen in
Lemvig. Das internationale Klimazentrum Dänemarks trägt dazu bei, die Welt dem
Gleichgewicht wieder etwas näher bringen zu können. Der Mensch hat die Ressourcen der Erde ausgebeutet und dadurch die natürlichen Prozesse beinflusst.
Im Klimatorium wird mit diesen Konsequenzen gearbeitet, teils, in dem weiteren
Verschlechterungen des Klimas vorgebeugt wird, teils durch das Anpassen des
heutigen Menschens an die gegenwärtigen Klimaherausforderungen.
Das Klimatorium hat während der Hochsaison täglich von 10-15 Uhr geöffnet.
Hier gibt es die Möglichkeit, das Gebäude und die Ausstellung zu erleben, die
auf die Klimaveränderungen und die zahlreichen örtlichen und regionalen Projekte
fokussieren, die alle dazu beitragen, den negativen Folgen des Klimawandels abzuhelfen.

På ruten opleves alle byens facetter med fine gamle bygninger og
miljøer fra værtshusgader til kirketorv, handelsstrøg, kærlighedssti,
fortættede gader og havn. Ruten er i alt 2,7 kilometer lang.
GANTRIIS’ FUSSSPUREN
Henning Gantriis wurde in Lemvig geboren. Der Wanderweg ist
nach ihm benannt. Er hat den Comic ”Livets gang i Lidenlund” (”Das Leben in
Lidenlund”) gemacht. Inspiriert dazu wurde er von Lemvig – von Kultur
und Leuten. Auf dem Wanderweg ’Gantriis’ Fußspuren’ sieht man 17 der
bedeutendsten Szenen des Comics als Fensterspiegel. Die Strecke ist 2,7
Km lang.
Info: www.Lemvigmuseum.dk

Historisk rundgang med
byens vægtere
/Historischer Rundgang mit
den Nachtwächtern
Vægterne fortæller byens
historie på følgende tirsdage/
Dienstags: 28/6, 5/7, 12/7,
19/7, 26/7, 2/8 & 9/8.
Start
Den gule Tolbodsbygning,
Havnegade 14, Lemvig
hver gang kl. 19.30.
Pris
Dkr. 40,- for voksne
Børn under 15 år gratis
Der er til hver rundvisning,
tilknyttet en sponsor, så der
efterfølgende tilbydes øl,
vand, kaffe eller andet.

www. lemvig-kjoebstads-vaegterlaug.dk
Annoncesponsor: Sol & Strand

BESØG KLIMATORIUM
guider dig til at få en god oplevelse. En
rundtur med 20 nedslag på klima og natur. Mærk stormen, ”rør” ved kviksølv,
gå gennem regnvejr uden at blive våd,

se orkanens øje – lær om genbrug, forureningsbekæmpelse – vands veje og
kræfter. Få indsigt i en række klimatilpasnings-projekter.

VW & RETRO MUSEUM
VW & Retro Museum, Ulfborg er et familiemuseum i det
vestjyske, som garanterer minder fra ”de gode gamle dage” – her
er alt hvad hjertet begærer indenfor VW biler og tilbehør, samt en
stor retrosamling fra 1950´erne til 1980’erne.
For at fuldende en familietur tilbage i tiden, er der naturligvis mulighed for at nyde en medbragt madkurv, eller køb af kaffe og kage
med mere, i den hyggelige café.
Det er desuden tilladt at have hund med på museet, blot den er
i snor.
VW & RETRO MUSEUM
VW & Retro Museum ist ein Familienmuseum in Westjütland, das
garantiert Erinnerungen an “die guten tastenden Tage” – hier ist alles was
das hertz begehrt von VW autos und zubehör, sowie eine großen Retro-Kollektion aus den 1950er bis 1980er Jahren.

Åbent alle ugens dage

Um einen Familienausflug zu vervollständigen, dürfen Sie natürlich Ihren
mitgebrachten Picknickkorb genießen, oder kaffee und kuchen mit mehr
kaufen, im gemütlichen Café.

Kl. 10.00-15.00
Gratis adgang

Målgruppe: Klima-interesserede fra 10 år og opefter.
IKKE velegnet/interessant for små børn.
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Havnen 8, 7620 Lemvig
www.klimatorium.dk

Es ist auch erlaubt, einen Hund ins Museum zu bringen, solange er an der
Leine ist.

Besøg os på
Industriarealet 10-12, 6990 Ulfborg
Se åbningstider og priser på
vores hjemmeside
www.vwretromuseum.dk
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STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE
– en oplevelse for hele familien og for alle sanser.

DAS STRANDUNGSMUSEUM
ST. GEORGE

Gå på opdagelse i de stemningsfulde, interaktive udstillinger og lev
med i de dramatiske beretninger om strandinger på den farlige jyske
vestkyst og om befolkningens møde med søfolk fra hele verden. Følg
de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence på deres
sidste rejse frem til strandingen ved Thorsminde i julen 1811, hvor
o. 1400 mennesker omkom. Kom helt tæt på livet ombord gennem
de mange fund fra vragene, og oplev St. George’s imponerende ror i
tårnet, hvorfra der er panoramaudsigt.

– ein Erlebnis für die ganze Familie und für alle Sinne.

Thyboinrdøenpark

Machen Sie eine Entdeckungsreise durch die stimmungsvollen, interaktiven
Ausstellungen mit den dramatischen Geschichten über die Tausende von
Schiffen, die an der gefährlichen dänischen Westküste gestrandet sind, und
hören Sie von der Begegnung der Bevölkerung mit Seeleuten aus der ganzen
Welt. Begleiten Sie die zwei englischen Linienschiffe HMS St. George und
HMS Defence auf ihrer letzten Reise bis sie Weihnachten 1811 vor Thorsminde strandeten, und etwa 1400 Seeleute ums Leben kamen. Lernen Sie
über das Leben an Bord durch die viele Objekte aus den Wracks. Erleben Sie
auch das imposante Ruder von St. George im Museumturm, wovon Sie eine
schöne Aussicht haben.

Billetbestilling på /
Ticketbuchung unter
www.biohusetlemvig.dk

Børn
gratis

M

Thyborøn bugner af tilbud til den historisk interesserede. Her
er Sea War Museum og Mindeparken for verdens største
søslag blevet en ekstrem populær attraktion siden åbningen i 2016.
Og er du mere til at gå på opdagelse i historiens fodspor på egen
hånd er det blot at tage traveskoene på og gå til havet. Langs kysten
ligger de mange bunkere, der blev bygget under Tysklands besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig. Enkelte af bunkerne er blevet
restaureret, så besøgende kan gå på opdagelse i det der er tilbage af
dem.
Interessieren Sie sich für Geschichte, dann ist Thyborøn für Sie
genau richtig. Das Sea War Museum erzählt die Geschichte von
der größten Seeschlacht der Welt, die genau an dieser Küstenstrecke im
Jahr 1916 gekämpft wurde. Die Spuren der Geschichte finden Sie auch am
Strand, wo mehrere Bunker vom 2. Weltkrieg zu sehen sind.

Kom
og oplev en
god film i den
smukke gamle
biograf

Verdenshistorie
på Vestkysten

Children
free
Kinder
kostenlos

World history on the West Coast of Denmark
Weltgeschichte an der Westküste Dänemarks

Kommen
Sie und
genießen Sie
einen guten Film
im schönen
alten Kino

Museum | Butik | Legeplads
Åbent / Open / Geöfnet kl. 10-17 | 10.02 – 20.11 & 27.12–30.12 2022
Vesterhavsgade 1E | Thorsminde | 6990 Ulfborg
Bredgade 17 . 7620 Lemvig . Tlf. 9782 0048

+45 9611 5020 | strandingsmuseet.dk

DK

EN

DE

www.biohusetlemvig.dk
22

Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn

Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn

23

Mari time
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JYLLANDSAKVARIET
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JYLLANDSAKVARIET

Velkommen til Jyllandsakvariets maritime univers. I fiskerbyen Thyborøn ligger Danmarks hyggeligste akvarium. Her er plads til de
nærværende, naturlige oplevelser. Kom helt tæt på hajer, rokker og fisk i de mange rørebassiner, og giv en hånd med flere gange om ugen, når
der fodres. Oplevelser for både store og små er der masser af. Børnene kan lege på de mange maritime legepladser, i en ubåd, på en fiskekutter
og finde rav på den indendørs ravstrand.

Willkommen im maritimen Universum des Jyllandsakvariets. Im Fischerort Thyborøn befindet sich Dänemarks ”hyggeligste” Aquarium. Hier ist
Platz für die gegenwärtigen, natürlichen Erlebnisse. Komm den Haien, Stachelrochen und Fischen in den vielen Streichelbecken ganz nah und hilf beim
Füttern mehrmals pro Woche. Es gibt viele Erlebnisse für Jung und Alt. Kinder können auf den vielen maritimen Spielplätzen, in einem U-Boot oder auf einem
Fischerboot spielen und am Indoor-Bernsteinstrand Bernstein finden.

Jyllandsakvariet er også Vestkystens største udbyder af guidede ture. Havet, fjorden og den enestående, vestjyske natur er stedet, hvor du får
fantastiske oplevelser og gode minder med hjem. Kom med på sælsafari og oplev de nuttede, nysgerrige sæler helt tæt på. Tag med fiskepasseren på opdagelse i en traktorbus. Bliv udlært som vaskeægte ravjæger på en ravsafari.

Das Jyllandsakvariet ist auch der größte Anbieter von geführten Touren an der Nordseeküste. Das Meer, der Fjord und die herrliche Natur Westjütlands sind
der Ort, an dem ihr fantastische Erlebnisse und gute Erinnerungen erhaltet, die in Erinnerung bleiben. Nimm an einer Robbensafari mit dem Boot teil und
erlebe die niedlichen, neugierigen Robben hautnah. Gehe mit dem Fischtierpfleger in einem Traktorbus auf Entdeckungsreise. Lass dich auf einer Bernsteinsafari als echter Bernsteinsucher ausbilden.

Året rundt er der storslåede oplevelser at få fra naturen. I Thyborøn Kanal venter en af de helt særlige oplevelser på dig. Her har en flok delfiner
fundet et tilholdssted, der giver dem gode muligheder for at finde føde i stimer af sild, makrel og hornfisk. Oplev de fascinerende dyr på helt tæt
hold på en delfinsafari med båd.

Das ganze Jahr über gibt es großartige Naturerlebnisse zu erleben. Im Thyborøn Kanal erwartet euch eines der ganz besonderen Erlebnisse. Hier hat eine
Delfinschule einen Aufenthaltsort gefunden, der ihnen gute Möglichkeiten bietet, in den Schwärmen von Hering, Makrele und Hornfisch Nahrung zu finden.
Erlebe die faszinierenden Tiere hautnah bei einer Delfinsafari mit dem Boot.

Jyllandsakvariet er meget mere end bare fisk.

Jyllandsakvariet ist mehr als nur Fische.

Find din næste oplevelse på www.jyllandsakvariet.dk.

Find dein nächstes Erlebnis auf www.jyllandsakvariet.dk.
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Hier auf der Karte finden Sie Attraktionen / Erlebnisse
außerhalb der Umgebung. Siehe die nächsten
9 Seiten.
2 time
2 stunde

Løkken

6

Jyllands Park Zoo
Haunstrupvej 13, 6920 Videbæk
tlf. +45 97 16 61 20
www.jyllandsparkzoo.dk

7

Bagagerumsmarkeder Rask Event
(Se byerne i annoncen side 31)
tlf. +45 28 34 48 78
www.raskevent.dk

8

AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg
tlf. +45 89 21 21 89
www.visitaqua.dk

9

Thy Event & Naturcenter
Kærupvej 9, 7741 Frøstrup
tlf. +45 29 42 01 02
www.thyeventognaturcenter.dk

10

Sydthy Kurbad
Idrætsvej 5, 7760 Hurup
tlf. +45 99 17 31 60
www.sydthy-kurbad.dk

7

1½ time
1½ stunde

Hanstholm

11

7

Aalborg

½ time
½ stunde

Lemvig

2

Thorsminde

7

Skive

Struer
7

Randers
Viborg

Holstebro

4

Zeitzonen
(Dies ist
die Fahrzeit
ungefähr
von Lemvig)

Erlebt das abenteuerliche
Baumhäuser, Rutschen
und Hängebrücken in 10
Meter Höhe, wilde Schwebebahnen, lustige Labyrinthen,
unterirdischen Höhlen und
Niedliche Streichelziegen.

To kæmpestore lege- og forlystelsesparker!

Aarhus
8

12
7

Søndervig
3

5

26

Oplev det kæmpestore,
eventyrlige skovunivers
med trætophytter, rutsjebaner og hængebroer i
10 meters højde, vilde
svævebaner, labyrinter,
underjordiske huler, søde
klappegeder og meget
mere!

10

Thyborøn

Tidszoner
(ca. køretid
fra Lemvig)

Freies Spiel im wilden Wald!

Thisted

1

1 time
1 stunde

9

k

Stauning Whisky
Stauningvej 38, 6900 Skjern
tlf. +45 88 44 21 22
www.dk.stauningwhisky.com

d

5

k.

Play Time - Vesterhavets Fodboldgolf
Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg
tlf. +45 20 18 02 15
www.play-time.dk

på

Die Lemvig Kommune liegt im westlichen Teil von Dänemark. Das Meer, der Fjord
und der Wald sind die Nachbarn. Hier herrscht Ruhe und hier finden Sie alles, was Sie
brauchen um sich zu entspannen. Sehnen Sie sich plötzlich nach größeren
Städten ist die neugebaute Autobahnstrecke nach Holstebro eine große Hilfe.
Diese Strecke verbindet Westjütland mit dem ganzen Land. In weniger als
zwei Stunden erreichen Sie die Städte Aarhus oder Aalborg.

ar

ERLEBNISSE, FÜR DIE ES SICH ZU FAHREN LOHNT

e

4

Her på kortet finder du attraktioner/oplevelser som ligger udenfor lokalområdet. Læs mere
på de næste 9 sider.

er

WOW PARK Skjern 6900, Løvstrupvej 1
WOW PARK Billund 7190, Havremarken 15
tlf. +45 33 32 20 00
www.wowpark.dk

p

3

Fri leg i den
vildeste skov!

m

Wild´N´Fun
Skjernvej 142, 7500 Holstebro
tlf. +45 22 57 75 00
www.wildnfun.dk

ow

2

Se

Nordsø Akvariet, Nr. Vorupør
Vesterhavsgade 131, 7700 Thisted
tlf. +45 23 26 62 60
www.north-sea.dk

w

Lemvig Kommune ligger i det vestlige Danmark. Det ligger med havet, fjorden og
skoven som nærmeste naboer. Her er ro og alt det du har brug for, for virkelig at
kunne slappe af på din ferie. Men skulle lysten til storby eller mere ’action’ melde sig, så
kommer en nylig færdiggjort motorvejsstrækning til Holstebro dig til undsætning. Motorvejen forbinder hurtigt og let Vestjylland med resten af Danmark og gør dagsture fra
Lemvig hurtige og lette. På under to timer kommer du til storbyerne Aarhus eller Aalborg.

1

6

7

7

7

11

Silkebrog

Herning

Bunkermuseum Hanstholm
Molevej 29, 7730 Hanstholm
tlf. +45 97 96 17 36
www.bunkermuseumhanstholm.dk

Skjern
12

Stauning
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Billund

3

Vejle

Søndervig Sandskulpturfestival
Lodbergsvej 44, Søndervig, 6950 Ringkøbing
tlf. +45 60 85 59 11 / 28 89 78 44
www.sandskulptur.dk

Zwei riesiger Spiel- und Vergnügungsparks im Wald!
Masser af aktiviteter for hele familien

Aktivitäten für die ganze Familie

+100 legeaktiviteter

+100 spielerische Aktivitäten

Mere end 4,5 stjerner på Tripadvisor

Mehr als 4,5 Sterne auf TripAdvisor

WOW PARK Skjern
WOW PARK Billund
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WILD'N'FUN

Akvarium & Dyrepark

Vildt
& sjovt
ed vand
Oplevelser m
ude!
– både inde og

OPLEV DEN DANSKE NATURS HEMMELIGHEDER
Mød dyrene I kender, men aldrig har set. Oplev odderens vilde leg, grævlingen i den underjordiske hule og storken i reden. Hver dag kan I møde alle de spændende dyr og bruge timer
på AQUAs helt vilde vandlegeplads, den udfordrende vildmarkssti og den store hoppepude.
Entdeckt Tiere, die ihr zwar kennt, aber noch nie live gesehen habt. Beobachtet das wilde Herumtollen der Otter,
den Dachs in der unterirdischen Höhle und den Storch in seinem Nest. Täglich könnt ihr den spannenden Tieren
begegnen und Stunden auf AQUAs wildem Wasserspielplatz, dem Wildnispfad und dem großen Hüpfkissen verbringen.

AQUA Akvarium & Dyrepark Vejlsøvej 55 DK–8600 Silkeborg

www.visitaqua.dk

Stauning Whisky Experience
An unique experience for all senses
Ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinne

Hear the story about the Danish whisky adventure on our
guided tour – followed by an optional whisky tasting.

adventure
Golf

gokart

lasergame

segway

Lass Dir die fantastische Geschichte unseres dänischen
Whisky-Abenteuers auf einer unserer Führungen erzählen.
Anschließend kannst du optional ein Whisky-Tasting bei
uns erleben.
Book now on / Jetzt buchen bei www.stauningwhisky.com

Stauning Whisky / Stauningvej 38 / 6900 Skjern / Tel. +45 88 44 21 22
28
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Wild 'n' fun

22 57 75 00

Skjernvej 142 7500 Holstebro

mail@wildnfun.dk

www.wildnfun.dk
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Fodboldgolf

RASK EVENT

19. INTERNATIONALE

Velkommen til en både spændende
og anderledes oplevelse
De besøgende vil møde en 200 meter lang og
7 meter høj mur suppleret af 10 soloskulpturer,
der tilsammen vil fortælle om middelalderen.

TEMA 2022
Middelalderen

In diesem Jahr lädt das legendäre Sandskulpturenfestival in Søndervig seine Gäste zu einer
spannenden Reise zurück ins Mittelalter ein.
Erleben Sie Bauernaufstände, die Macht des Adels,
die schicken Ritter mm. von mehr als 40
bildhauern aus der ganzen welt aufgeführt.

Willkommen zu einem spannenden
und besonderen Erlebnis
Die Besucher treffen auf eine 200 Meter lange
und 7 Meter hohe Mauer, die mit 10 einzelnen
Skulpturen ergänzt wurde, die gemeinsam von
Mittelalter erzählen.

VI GLÆDER OS TIL AT
SE JER

WIR FREUEN UNS AUF
IHREN BESUCH

Fodboldgolf er Pay & Play og
tidsbestilling indenfor åbnings
tiden er ikke nødvendig.

Fußballgolf ist geeignet für
Gruppen, die sich spontan
entscheiden zu spielen.
Pay & Play bei der Ankunft.

4. september

HADERSLEV LØRDAGE. Åbent fra kl. 9.30-14.30
Bytorvet, Gravene 10 A, DK-6100 Haderslev
7. maj

4. juni

6. august

3. september

1. oktober

HJALLERUP MARKED FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG
Algade 43, DK-9320 Hjallerup. Åbent fra kl. 10.00-16.00
3. - 5. juni
HOLSTEBRO Den SIDSTE SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 9.30-14.30
Rådhushavens parkeringsplads, Skolegade 24, DK-7500 Holstebro.
24. april
29. maj
26. juni
31. juli
28. august

25. september

RANDERS LØRDAGE. Åbent fra kl. 9.00-14.00

Ved BAUHAUS, Juventusvej 7, DK-8960 Randers SØ
30. april
11. juni
9. juli

13. august

10. september

SØNDERVIG TIRSDAGE. Åbent fra kl. 11.00-16.00

Ved Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, DK-6950 Ringkøbing
28. juni

5. juli

12. juli

19. juli

26. juli

2. august

9. august

16. august

23. august

30. august

11. oktober

18. oktober

Tysk efterårsferie

Dansk efterårsferie

AALBORG Den 2. SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 9.00-15.00
Dyrskuepladsen, Hobrovej 437, Skalborg, DK-9200 Aalborg SV
8. maj

12. juni

10. juli

14. august

11. september

AARHUS BISPETORVET LØRDAGE. Åbent fra kl. 10.30-15.30

Bispetorvet, ved Aarhus Domkirke, Teatergaden 1, DK-8000 Aarhus C
21. maj
25. juni
24. september

Unsere anderen Aktivitäten
muss im Voraus gebucht
werden.

AARHUS UNIVERSITET SØNDAG. Åbent fra kl. 10.00-15.00
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, DK-8000 Aarhus C
28. august
AARHUS GODSBANEN SØNDAGE. Åbent fra kl. 10.30-15.00

Den Rå Hal, Indgang 3C, Skovgaardsgade 3, DK-8000 Aarhus C
6. november Eventuelle nye datoer offentliggøres på hjemmesiden: raskevent.dk og på facebook: Bagagerumsmarked Godsbanen

Fokus på, at der KUN handles med egne brugte ejendele og danske
husflidsprodukter. Kom og oplev ægte retro, nostalgi og vintageting
sammen med familien i et hyggeligt miljø. Gå på opdagelse, og gør
et fund blandt de mange gamle og spændende ting.

THEMA DES JAHRES
Das Mittelalter

Bestil
Bagagerums
stadeplads på marked +
2834 4878
navnet på byen

www.play-time.dk • Lystlundvej 1 • 6990 Ulfborg • +45 2018 0215

2021

•
•
•
•
•

ESBJERG Den 1. SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 9.30-14.30
Veldtofte Idrætspark, ved EFI Hallerne, Sportsvej 15, DK-6705 Esbjerg Ø
1. maj
5. juni
3. juli
7. august

FODBOLDGOLF • OUTDOOR ESCAPE GAMES
LASERGAME OG MEGET MERE!

Alle øvrige aktiviteter
skal bookes forud
for Jeres besøg.

21. august

Stor sandkasse for børn og voksne
På pladsen findes borde og bænke
Medbring gerne madkurv og drikkevarer
Handicapvenligt & handicaptoilet
Hunde i snor må gerne medtages

#raskevent

Ole S. Rask, Rask Event®
Tlf. 2834 4878

raskevent.dk

10.04.22
28.03.21 - 10.07.22
04.07.21
11.07.22
05.07.21 - 07.08.22
01.08.21
08.08.22
02.08.21 - 21.08.22
22.08.21
23.08.21 - 18.09.22
19.09.21
22.08.22

Mandage
Tirsdage
Onsdage
Torsdage

kl.
kl.
kl.
kl.

15-20
15-16
18-19
17-20

© Design Ole S. Rask by Rask Event Group / Team BM · tlf 2834 4878 · All rights reserved

I år tilbyder den legendariske sandskulpturfestival i Søndervig gæsterne på en spændende rejse
tilbage til middelalderen. Oplev bondeoprør, adlens
magt, de flotte riddere mm. udført af mere end
40 skulptører fra hele verden.

17. juli

21.02.2022. /

ÅBENT HVER DAG

SJOV FOR ALLE

Ved Rådhuset, Lundbergsvej 2, DK-8400 Ebeltoft.
15. maj
19. juni

UDENDØRSMARKEDER

I SØNDERVIG 2022

2022

EBELTOFT Den 3. SØNDAG i måneden. Åbent fra kl. 10.00-15.00

INDENDØRS

Sandskulpturfestival

®
Bagagerumsmarked • Flohmarkt • Flea Market

kl. 10-17
kl. 10-18
kl. 10-17
kl. 10-16

ÅBNINGSTIDER/ÖFFNUNGSZEITEN
9. maj - 31. august – Hver dag/Jeden Tag kl. 10-19
1. september – Hver dag/Jeden Tag kl. 10-17

ENTRÉ/EINTRITT
Voksne: kr. 80,Børn t.o.m. 11 år: kr. 40,Børn t.o.m. 4 år: fri entré

www.facebook.com/Sandskulptur

Sandskulptur.dk

Haunstrupvej 13
6920 Videbæk

Jyllands Park Zoo · Haunstrupvej 13 · 6920 Videbæk · +45 97 16 61 20
www.jyllandsparkzoo.dk ·
jyllandsparkzoo ·
Jyllands Park Zoo
Haunstrupvej 13 · DK-6920 Videbæk · www.jyllandsparkzoo.dk
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MAD UD AF HUSET • SELSKABER
OPHOLD • HOSTEL

WWW.THYEVENTOGNATURCENTER.DK

KOM OG OPLEV
TOPPEN AF THY
OG FÅ EN OPLEVELSE DU
ALDRIG GLEMMER

,
Lad os guide digelser
lev
så du får de opest for
du brænder m

Book et ophold
- eller en enkelt
overnatning
hos os

Kunne du
tænke dig en
himmelsk oplevelse

Verbessern Sie Ihre Haut mit Gesichtsbehandlungen oder schmeichen
Sie Ihrem Körper mit verschiedenen
Massageformen. Sie können auch ein
türkisches oder ein ägyptisches Bad
nehmen - und sehr Viel mehr...

THY EVENT & NATURCENTER • KÆRUPVEJ 9 • 7741 FRØSTRUP • TLF. 29 42 01 02
32
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Spa Garten: “Die vier Jahrzeiten”, mit
Aussen-Sauna, Spa, Wildnis, Infrarot
Kabine, Tischen und Stühlen, Sonnenliegen und eine Fülle von Blumen.

Tlf. 99 17 31 60
Idrætsvej 5 · 7760 Hurup
www.sydthy-kurbad.dk · e-mail: kurbad@thisted.dk

KANON
oplevelse

… VI HAR SÅ MANGE
MULIGHEDER.

WWW.THYEVENTOGNATURCENTER.DK

,VSCBETIBWFi%FmSFÌSTUJEFSNFE
udendørs sauna, spa, vildmarksbad,
svedtipi, infrarød kabine. Nyhed:
Udendørs saltbassin (36gr.), borde og
stole, solvogne og et væld af blomster.

1800 m2 ren og
skær velvære

AKTIV FERIE
AFSLAPNINGS FERIE
BØRNE FERIE
KÆRESTE FERIE
VENINDE FERIE
TEAMBUILDING
KLATRING
SURFING
FISKETUR

Husk
at bestille bord
i restauranten

Kurbad: 3 saunaer, dampbad, saltgrotte, oplevelsesbruser, varmebænk
m. fodbad, koldvandsrum, infrarød
kabine og stort massagebasin (36 gr.)
med stjernehimmel. Inkl. frugt, kaffe
og the samt isvand. Stor udendørs
terrasse. Læs mere om kurbadet og
vore mange tilbud på
www.sydthy-kurbad.dk

Oplev Nordeuropas størstebefæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig
Erleben Sie die größte Befestigungsanlage
Nordeuropas aus dem Zweiten Weltkrieg.
Visit the largest WWII fortifications in northern Europe.

hibition

ng ‖ Special ex

Sonderausstellu

Særudstilling

Olsen-Banden
i Thy

Molevej 29 · 7730 Hanstholm · Tlf.: +45 9796 1736

WWW.BUNKERMUSEUMHANSTHOLM.DK
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oplev vestjyllaNds største hajakvarie med 5 forskellige arter fra Nordsøen!

d
å
r
e
d
a
B

Erleben Sie westjüland größtes Haiaquarium, mit 5 verschiedenen Haiarten und vielen anderen Fischen aus der Nordsee.

BADEREGLER
Uanset om du bader ved en strand med livreddere
eller ej, bør du kende og følge de fem baderåd. De fem
officielle baderåd fortæller, hvad du skal være opmærksom
på, når du færdes ved stranden. De lærer dig at nyde livet
på stranden uden at bringe dig selv i fare, man kan sige at
båderådene er strandens færdselsregler.
1. LÆR AT SVØMME
2. GÅ ALDRIG ALENE I VANDET
3. LÆS VINDEN OG VANDET
Pas på understrøm og revlehuller.
4. LÆR STRANDEN AT KENDE
5. SLIP IKKE BØRNENE AF SYNE
Området omkring Lemvig og særligt Thyborøn, byder på
nogle af Danmarks bedste badestrande. Uanset om du er
til Vesterhavets vilde bølger eller Limfjordens lidt roligere
vande, så kan du finde en strand der passer præcis til dig
og din families temperament og behov. Er du til Vesterhavet
så er der hele tre strande med livreddere du kan køre til i
området – Thyborøn, Thorsminde og Søndervig. Stranden
ved Høfde Q i Fjaltring er også et godt bud på en børneog badevenlig strand i området. Vandet ved den lille inddæmmede strand er relativt sikkert at bade i, og stedet er
populært både blandt både turister og lokale, fordi det er
handikapvenlig og der er let adgang fra parkeringspladsen
og til selve stranden.
Er du mere til at dyppe tæerne i Limfjordens lidt roligere
bølger og fange krabber i net med dine børn, så er der flere
gode muligheder for det i Lemvig-området. Stranden ved
Lemvig Strand Camping er god til børnefamilier. Vandet er
roligt, og der er en badebro man kan bade fra. Er man til
lidt mere ”dramatiske” omgivelser og flot kuperet terræn,
så kan det varmt anbefales at køre til Remmer Strand og
Toftum Bjerge. Sidstnævnte ligger 15 meter over havet og
man skal ned ad en trappe for at komme til stranden, så
det er desværre ikke en velegnet strand til gangbesværede.
Nær Toftum Bjerge er der mange gode vandreture også,
hvis man bliver træt af at ligge ved stranden.
Du er velkommen til at tage din hund med til stranden. Fra
april til september skal hunde være i snor.
Ser du en sæl på stranden, anbefales det at lade den ligge.

34
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U!
Nyhed! k/raNbebe
BADEREGEL
Hier sind die 5 Baderegeln kennen. Sie sind so
etwas wie die die Verkehrsvorschriften des Strandes.
1. SCHWIMMEN LERNEN.
2. NIE ALLEINE BADEN.
3. WIND UND WASSER BEOBACHTEN.
Vorsict vor Unterströmungen und Rifflöchern.

FaNg eN
ine Krabbe
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d
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eNtré

CaFé

kaffe 15,kakao 15,juice 5,Vand 5,-

Børn 30,Voksne 60,-

4. DEN STRAND KENNENLERNEN
5: KINDER IMMER IM AUGE BEHALTEN.
Die schönen Badestrände in der Gegend und besonders in
Thyborøn, gehören zu den allerschönsten in Dänemark und
stehen alle zur Verfügung. Die Nordsee, mit den kraftvollen
Wellen und dem großen Zug am Boden oder der Fjord, mit
der ruhigen Oberfläche. Jeder darf sich eine eigene Ecke
suchen, wo er sich wohl fühlt. Am Meer ist es bei Høfde Q
in Fjaltring besonders kinderfreundlich und behindertengerecht. Am Strand in Thyborøn, Thorsminde und Søndervig
gibt es im Sommer auch Rettungsschwimmer.

nnel er du
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en
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im glastunnel
nde welt
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der Nordseefi

Ein wenig ruhiger ist es am Fjord. Im Sommer werden
dort jede Menge Krabben von den Kindern gefangen. Der
Strand bei Lemvig Strand Camping ist mit seinem Badesteg sehr Familienfreundlich. Bei Remmerstrand und
Toftum Bjerge hat sich die Küste verändert; hier wird es
sehr hügelig und um an den Strand zu kommen muss man
eine ziemlich steile Treppe hinuntergehen. In dieser Gegend
(Toftum Bjerge) gibt es viele schöne Wanderwege - eine
schöne Alternative zum Faulenzen am Strand.
Gerne können Sie Ihren Hund mit an der Strand nehmen.
Hunde müssen von April bis September an der Liene
geführt werden.
Wenn Sie eine Robbe am Strand sehen, empfiehlt es sich,
Sie liegen zu lassen.

VESTERHAVSGADE 131 · NR. VORUPØR · TLF. 2326 6260 · WWW.NORTH-SEA.DK
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Aktiv ferie

En ferie i Lemvig kommune er lig med en ferie fuld af fornøjelser. Der er aktiviteter og morskab nok til at gøre
selv den ivrigste feriegæst udmattet. Der er de store forlystelser og museer i Thyborøn og Thorsminde. Her kan
både børn og voksne blive klogere på områdets natur og aktiviteter.
Området byder desuden på udendørsaktiviteter for hele familien i form af legepladser strøet ud over hele kommunen.
Her skal nævnes naturlegepladsen Bestig Odden, Klosterheden Skovlegeplads, Naturrum Thyborøn, Skibslegepladsen
på Søvejen og ikke mindst legepladsen på Lemvig og Thyborøn havn.
En anden favorit blandt børn og børnefamilier er Lemvig Skatepark. Ideen til en af Europas bedste skateparker – Lemvig
Skatepark – blev født af en 13-årig lokal dreng. Nu kan børn og unge – øvede som nybegyndere – boltre sig på de
1.200 kvadratmeter på østhavnen i Lemvig. Tæt på legeplads, shopping og med mulighed for krabbefiskeri. Der er
også skatepark i Thyborøn.
Lemvigegnen har det hele: Padel tennis, mountainbike ture, cykelruter, surf, kajak, svømme- og badeland,
fitnesscentre, legepladser og skaterparker.
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Urlaub in der Lemvig Kommune heißt Urlaub voller Vergnügen. Hier finden Sie zahlreiche Aktivitäten und so viel Spaß, daß
auch der sehr eifrige Feriengast gar nicht alles wahrnehmen kann. Erleben Sie die großen Attraktionen in Thorsminde und
Thyborøn. Hier können sowohl Kinder als auch Erwachsene mehr über die Natur und aktiviteten.
Die Gegend bietet auch Aktivitäten im Freien für die ganze Familie, z.B. Odden-Besteigung, Klosterheden Waldspielplatz, Naturraum
Thyborøn, den Schiffspielplatz auf Søvejen und den Spielplatz am Hafen in Lemvig und Thyborøn.
Einer der Favoriten der Kinder ist der Skate-Park in Lemvig. Die Idee zu diesem Skate-Park, der einer der besten Europas ist, stammt
von einem 13-jährigen Jungen. Den Park können alle nutzen – Geübte ebenso wie Anfänger. Der Skate-Park ist 1.200m2 groß.
Sie finden ihn am Osthafen in Lemvig, ganz nah an Spielplatz, Einkaufsmöglichkeiten und Krabbenfischerei. Es gibt auch einen
Skatepark in Thyborøn.
Das Lemvig-Gebiet hat alles: Paddle-Tennis, Mountainbike-Touren, Fahrradrouten, Surfen, Kajakfahren, Schwimm- und Wasserpark,
Fitnesscenter, Spielplätze und Skateparks.
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Gjelleerrovdeldkoemmen
byd

GJELLERODDE LEGEPLADS
Det naturskønne Odden og området Gjellerodde er ca. 4 km nord
for Lemvig et meget besøgt udflugtsmål.
Området tæt ved fjorden og ud for cafeteriets P-plads er efterhånden blevet
indrettet med mange muligheder for leg. Her er rutchebaner, gynge- og
klatrestativer, kryds-og-bolle spil, balancegang, cross fit bane og mulighed
for at øve sig lidt i bjergbestiger kunsten på den stejle bakke, på hvis top der
er anlagt et udsigtspunkt, hvor man kan nyde sin medbragte mad. Driller
vejret er der også en ly-hytte.
Der er 4 markerede stier rundt i Gjellerodde Grundejerforenings område.
Bl.a. en såkaldt ”sansesti” – og senest er der også kommet en ”barnevognsrute” – altså en rute uden store forhindringer og stigninger.
Gjellerodde har en vidunderlig og børnevenlig badestrand og en helt ny
badebro med to krabbefangst repos’er.

Surf

GJELLERODDE SPIELPLATZ
Odden und das schöne Naturgebiet Gjellerodde 4 km nördlich von Lemvig sind beide sehr beliebte Ausflugziele.
Der Bereich am Fjord beim Parkplatz bei der Cafeteria ist nach und nach mit vielen
Spielmöglichkeiten eingerichtet worden. Hier finden Sie Rutschen, Schaukel- und
Klettergerüst, Kreuz und Kreis, Schwebegang, Cross Fit-platz und hier kann auch
die Kunst.
des Bergsteigers auf dem steilen Hügel geübt werden und oben finden Sie einen
Aussichtspunkt, wo Sie Picknicken können. Beim schlechten Wetter ist eine Windschutz-Hütte da.
In der Gegend von Grundbesitzerverein Gjellerodde finden Sie 4 Wanderwege z.B.
ein Fußweg der Sinneswahrnehmung und ein ’Kinderwagenweg’, das heisst ohne
Verhinderungen oder Steigungen.
Bei Gjellerodde finden Sie einen wunderschönen und kinderfreundlichen Badestrand mit einem komplett neuen Badesteg mit zwei Treppenabsätzen für Krabbe
Fänger.

Thyborøn Surfcenter ligger et helt unikt sted i verden.
Indenfor to kilometer får du oplevelser på både hav,
sø, fjord og kanal. Derfor kan centret tilbyde de perfekte forhold til surfing, SUP, taskekrabbesnorkling og en tur i havkajak.
Du låner alt det grej med, som din vandoplevelse kræver, uanset hvilket niveau du starter på. Vores erfarne instruktører skal
nok hjælpe dig.

Das Thyborøn Surfcenter hat einen in der Welt ganz einmaligen Standort. Innerhalb von einem 2-Kilometer-Radius finden Sie Meer, See, Fjord und Kanal – deswegen bietet das
Surfcenter perfekte Möglichkeiten für Surfing, SUP, Taschenkrebsschnorcheln und Touren in Seekajaks.
Sie leihen Sie alle Geräte, die Sie für Ihr Wassererlebnis brauchen,
egal auf welchem Niveau Sie anfangen. Die erfahrenen Anleiter sind
Ihnen gern behilflich.

THYBORØN SURF BAR

THYBORØN SURF BAR

Øl, drinks, hygge og dans - for alle. Generationer mødes i de
Røde Huse tæt på stranden i Thyborøn. Hver fredag og lørdag
i sæsonen, fra d. 24. juni.

Bier, Drinks, Tanzen – für alle. Mehrere Generationen treffen sich
in den roten Häusern (De røde Huse) nah am Strand in Thyborøn.
Jeden Freitag und Samstag ab 24. Juni.

SOMMERSURF I THYBORØN

SOMMERSURFEN IN THYBORØN

Surf- og Stand up paddle lektioner — Alt udstyr inkluderet.

Surf- und Stand Up Paddle Kurse — Ausstattung inbegriffen.

Børn mellem 6 og 12 år kan sagtens lære at surfe — dog ifølge
med voksen, som låner gratis våddragt.

6-12 jährige Kinder können ohne Probleme auch Surfen lernen
— in Begleitung eines Erwachsenen, dem wir kostenlos einen
Neoprenanzug zur Verfügung stellen.

Derudover tilbyder vi også leje af Surf-, Sup-, Snorkling-udstyr
og kajakker.

Book her: Thyboroensurfcenter.dk
Vi ses til en sommer, du aldrig glemmer.

Adresse: Klitvej 9, 7680 Thyborøn

(Vi holder til i Sneglehuset baggård)

Bei uns können Sie auch die Ausstattung für Surfen, SUP,
Schnorcheln und Kajak leihen.

Buchung über: Thyboroensurfcenter.dk
Adresse: Klitvej 9, 7680 Thyborøn
(Im Hof hinter dem Schneckenhaus)

Kontakt: +45 71 79 73 73 / Thyboroensurfcenter@gmail.com - www.Thyboroensurfcenter.dk
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Hele WÆRKET
(åbningstider i ferier)

På cykel

Hver dag
fra kl. 9.30-19.30
Sommerferie 2022
d. 25 juni til og med
d. 7. august
Efterårsferie 2022
d. 15. oktober til og med
d. 23. oktober

Hvis du er til tohjulede, så findes der næppe bedre steder i Danmark end Lemvig-området. Her er mulihgederne mange, og det
samme er cykelstierne og MTB-ruterne. Klosterheden har fx Danmarks længste MTB-rute, hvor der både er udfordringer til
begynderen og den øvede. Hvis I er en familie på farten eller afsted som gruppe, så kan Bike Point eller Hedevang Outdoor Klosterheden
anbefales. De kan opfylde stort set alle ønsker og kender Klosterheden som deres egen baghave. Vil du i skoven på egen hånd? Så
finder du ruter på naturstyrelsen.dk – søg på MTB klosterheden. Vil du hellere på landevejen så finder du forslag til ture på lemvigck.
dk. Og hvis du vil på en cykelferie langs vestkysten, så kontakt rejsebureauet BikeWithUs.dk
FAHRRADFAHREN

Juleferie 2022
d. 22. december til og med
d. 3. januar 2023
(lukket d. 24., 25. og 26.)

Hold da helt ferie..... på WÆRKET

Se aktuelle åbningstider på:
www.waerket.dk

Aktivitäten in WÆRKET, Thyborøn

Følg os på

Sind Sie Zweiradenthusiast, gibt es in ganz Dänemark kaum eine bessere Gegend als die um Lemvig herum. Die Möglichkeiten hier sind
vielfältig, und auch die Radwege und Mountainbike-Wege (MTB). In Klosterheden finden Sie z.B. den längsten MTB-Weg in Dänemark für Geübte und
Anfänger. Sind Sie mit der Familie oder einer Gruppe unterwegs, empfehlen wir Bike Point oder Hedevang Outdoor Klosterheden. Dort kennt man sich
in Klosterheden bestens aus und hilft Ihnen gern, eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Fahrradroute zu planen. Oder möchten Sie auf eigene Faust
durch den Wald fahren? Dann finden Sie auf naturstyrelsen.dk verschiedene Fahrradrouten. Klicken Sie auf MTB Klosterheden. Wenn Sie lieber auf der
Straße Fahrrad fahren, gibt es auf lemvigck.dk diverse Vorschläge. Falls Sie Lust haben, auf einer Strecke entlang der Westküste zu radeln, informieren
Sie sich unter BikeWithUs.dk.

LET US
FIX YOUR BIKE

Bike Point Klosterheden
Gudumlundvej 5
7620 Lemvig
Tlf. 2135 9880
bikepoint.klosterheden@gmail.com
www.bike-point.dk

QUICK AND QUALIFIED
BIKE SERVICE

VANDKULTURHUS

SPORTSHALLER

Wasserkulturhaus

Sportshalle

Hos Bike Point
... kan du altid leje en lækker mountainbike til en
skøn tur i Klosterheden. Du må også tage din egen
cykel med og bare nyde vore faciliteter, eller tage
med på en af vore ture. Alle guidede ture finder du
som begivenhed på Facebook.
Cykelleje • MTB ruter for alle • Guidede ture
Café • Ophold

SNEGLELAND (Uge 26-31 samt uge 42)

MOTIONSCENTER

Kirkegårdsvej 15
7650 Thyborøn

www.waerket.dk
info@waerket.dk

”Schneckenland” (Uge 26-31 samt uge 42)

Østergade 29 · 7620 Lemvig · +45 97 81 04 88
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Planetstien
Planetstien ved Lemvig er den ældste og længste i Danmark.
Den kan bruges af både gående og cyklende og er en af Lemvigs
populære gratis attraktioner. Planetstien er en skalamodel af solsystemet, hvor en meters gang på stien svarer til 1.000.000 km i solsystemet.
Stiens planeter er markeret med en række skulpturer i granit og bronze,
der er opstillet i landskabet langs den del af Limfjorden, hvor Lemvig
ligger.
Det smukke landskab man kommer igennem, når man går på Planetstien, har inspireret digteren Thøger Larsen til teksten i de kendte sange
”Danmark, nu blunder den lyse nat” og ”Du danske Sommer, jeg elsker
dig”. Udover landskabet lod Thøger Larsen sig gerne inspirere af det, han
oplevede ved at studere stjernehimmelen gennem sin hjemmebyggede
stjernekikkert. På Lemvig Museum kan man købe en mere uddybet guide
til Planetstien, inspireret af netop Thøger Larsens tekster og verdenssyn.

Wærket
Skal I køles ned eller varmes op? Måske have pulsen op at
ringe eller have noget godt at spise? Så er det ind på
WÆRKET i Thyborøn.
De fire wærker i WÆRKET har hver sit tema: Vandwærket, Boldwærket, Kraftwærket og Madwærket. Når du har plasket i vores
bassiner, knoklet i hallerne og svedt i motionscentret, så er sidste
stop Madwærket. Her kan I hygge jer i den nye café.
Ist es Ihnen zu kalt? Oder zu warm? Brauchen Sie etwas für den
Puls oder etwas Schönes zu essen? Dann besuchen Sie Wærket in
Thyborøn.
Im Wærket finden Sie vier ”Werke”, jedes mit seinem eigenen Thema: Vandwærket (Das Wasserwerk), Boldwærket (Das Ballwerk), Kraftwærket (Das
Kraftwerk) und Madwærket (Das Esswerk). Nach dem Schwimmen, Schwitzen, nach harter Arbeit im Fitnesscenter legen Sie eine Pause bei Madwærket (Das Esswerk) ein. Hier können Sie sich im neuen Café wergnügen.
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DER PLANETENWEG
Der Planetenweg (Planetstien) in Lemvig ist
der älteste und längste seiner Art in Dänemark. Man
kann ihn kostenlos zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurücklegen. Er es ist eine überaus populäre Attraktion
in Lemvig. Der Planetenweg ist wie das Sonnensystem
– kleinskaliert: 1 Meter auf dem Planetenweg gleicht
1.000.000 km im Sonnensystem. Die Planeten sind mit
Skulpturen aus Bronze und Granit in der Landschaft am
Planetenweg entlang ausgeschildert.
Genau diese Landschaft hat den dänischen Dichter,
Thøger Larsen, zu beliebten dänischen Lieder inspiriert.
Er hat auch über den Sternenhimmel, den er durch sein
selbstgebautes Fernglas studierte, gedichtet. Im Lemvig
Museum können Sie mehr über Thøger Larsen erfahren.

Padel Tennis

Padel

Verdens sjoveste og
mest vanedannende
sport, hvis du spørg os

Padel er en helt igennem fantastisk sport, som giver
masser af spilglæde uanset alder, køn eller erfaring fra
anden ketchersport - kort sagt padel er for alle
Du behøver ikke lang tid på banen før du får en basal
forståelse for spillet der giver dig rig mulighed for lange
og sjove dueller.

Gratis lån af bat og bolde . Book på matchpadel.dk

Padel er en blanding at tennis og squash men på alle måder
både sjovere, lettere og mere intenst. Banen er omkranset af
et gitter/glas vægge som holder boldene i gang og sikre længere og
mere medrivende dueller.

Match Padel Lemvig . Nyvang 8 . 7620 Lemvig

Match Padel Lemvig er et topmoderne et Pay & Play center beliggende central i Lemvig. Såfremt du ikke har eget udstyr, kan du låne
dette gratis ved leje af bane.
Padel-Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash,
auf jeden Fall aber lustiger, einfacher und intensiver. Der
Court ist von Gitter oder Glaswänden, die die Bälle in Gang halten
und lange und spannende Duelle garantieren, umgeben.
Match Padel Lemvig ist eine moderne Pay & Play Anlage im Zentrum von Lemvig. Wenn Sie weder Schläger noch Bälle haben, leihen Sie beides kostenlos

lemvig
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Bavnehøj

Vidste du at Nørlem Bavnehøj (Skjællerhøj) er med sin højde, på 90 meter over havet, det højeste punkt i Lemvig
Kommune og Geopark Vestjylland. Bavnehøjen er en gammel triogonometrisk station og er nu åben for alle. Drej ved Nørlem Kirke
ad Kabbelvej, efter 500 m drejes til højre på Gefionsvej og her
finder du Lemvig´s højeste udsigtspunkt.
Wissen Sie Nørlem Bavnehøj (Skjælerhøj) mit seiner Höhe von 90
Metern über dem Meeresspiegel ist der höchste Punkt in der Gemeinde Lemvig und im Geopark Westjütland. Der Leuchtfeuerhügel ist eine
alte triogonometrische Station und steht jetzt allen offen. Biegen Sie an der
Nørlem-Kirche am Kabbelvej ab, nach 500 m biegen Sie rechts am Gefionsvej ab und hier finden Sie Lemvigs höchsten Aussichtspunkt.

Genbrug

VIDSTE DU..
... at på en ferie i Lemvig kommune kan du faktisk besøge
både Rom og Paris også og det endda helt uden at krydse kommunegrænsen. Som et lille sjovt kuriosum så er der to landsbyer
ved Lemvig, der er navngivet efter to af Europas store byer. Fire
kilometer syd for Lemvig finder du Rom og 14 kilometer mod øst
finder du Paris.

WISSEN SIE...
... daß Sie in der Lemvig Kommune sowohl Rom als auch Paris
besuchen können? Lustig ist es, daß zwei Dörfer nach zwei europäischen
Hauptstädten benannt worden sind. Etwa 4 Kilometer südlich von Lemvig
liegt Rom und Paris etwa 14 Kilometer östlich von Lemvig.

Det bugner med loppemarkeder, genbrugsguld og retrobutikker i det vestjyske og Lemvigegnen er ingen undtagelse.
Her kan du finde alt fra loppemarkeder til butikker i byerne og ude
på landet. Der er alle de etablerede nødhjælpsorganisationer, som
for eksempel Kirkens Korshær, Y-Mens Genbrug og mange flere,
hvor du kan gøre virkelig gode kup. Og så er der selvfølgelig det
populære genbrugssmarked på havnen i Lemvig hver mandag i juli
og august. Sidst men ikke mindst er det værd at kigge forbi Tørringhuse Kræmmermarked, der er egnens største (ca. 4km vest for
Lemvig).
FLOHMÄRKTE UND SECOND HAND
In Westjütland finden Sie überall Flohmärkte, Second Hand-Läden,
Retroläden und die Gegend um Lemvig ist da keine Ausnahme. In den Dörfern und auf dem Land gibt es z.B. Kirkens Korshær (Second Hand Läden),
Ys-Mens Second Hand, wo immer etwas Schönes zu finden ist. Und nicht
zu vergessen der populäre Trödelmarkt auf dem Hafen in Lemvig an jedem
Montag im Juli und August. Und nicht zuletzt besuchen Sie auch den Trödelmarkt in Tørringhuse (4km Westlich von Lemvig).

TURIST HOT SPOTS
Hent brochurer døgnet rundt / Prospekte rund um die Uhr abholen:
LEMVIG HAVN

FJALTRING BEBOERHUS

Havnen 54, Lemvig

Vestermøllevej 18, Fjaltring

THYBORØN HAVN

HARBOØRE MIDTBY

Havnegade 13, Thyborøn

Lemvigvej 5, Harboøre

TURISTINFORMATION
Lemvig Bibliotek

bibliotek@lemvig.dk

Skolegade 7, Lemvig

www.visitnordvestkysten.dk

Tlf. 96631500

OPLEV THY OG VESTKYSTEN

The Water is Our Playground

Tag færgen fra Thyborøn og nyd en dagstur i Thy
Nehmen Sie die Fähre von Thyborøn und genießen Sie eine Tagestour in Thy

Vi er vilde med kajakker!

- Kæmpe udvalg i havkajakker.
- Vi har alle de lækre mærker.
- Masser af grej og udstyr
- Kompetent rådgivning: Hvad passer til netop dig, og dine behov?

Wir lieben Kajaks!

- Große Auswahl an Seekajaks.
- Wir haben alle die großartigen Marken.
- Viel Ausrüstung und Zubehör
- Expertenrat: Was genau passt zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen?

Super
fede omgivelser:
2500 m2 Kajakcenter
i Handbjerg, Holstebro
Der er masser at kigge på
- og komme efter:

KAJAK FREAK Strandvejen 12, 7830 Vinderup Danmark Tlf.nr.: 29165050 / E-mail: mail@kajakfreak.dk
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THYBORØN
HAR I BOOKET JERES FERIE VED SJ FERIEHUSUDLEJNING,
FERIEPARTNER VEJLBY KLIT, FERIEPARTNER GJELLERODDE ELLER
SOL OG STRAND, VEJLBY KLIT SÅ KAN I FÅ EN GRATIS TOGTUR
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Camping

Sie erhalten Ihr kostenloses Ticket bei
der Vermietungsagentur, bei der Sie das
Ferienhaus gemietet haben.
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Hent APP’en ”MIDTTRAFIK” og opret en
konto. Kontakt så det udlejningsbureau,
hvor I har lejet sommerhuset og I får der
udstedt jeres gratis billet.
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Die Eisenbahn ist auch als VLTJ bekannt
und die lokalen Musiker - Tørfisk - haben
sogar ein Lied über VLTJ geschrieben,
das oft in Verbindung mit Gemeinschaftsgesang gesungen wird.
Nutzen Sie die Zugfahrt, um sich in der
Gegend fortzubewegen. Besuchen Sie die
örtlichen Geschäfte und Sehenswürdigkeiten der Gegend. Laden Sie die ganze
Familie zum Essen in eines der vielen Restaurants ein und nehmen Sie den Zug hin
und zurück. Es ist einfach, kostenlos und
der Zug hält fast direkt vor der Tür.
Sollte Ihr nächster Urlaub zusätzliche,
KOSTENLOSE Inhalte haben, buchen Sie
Ihren nächsten Urlaub bei SJ Feriehusudlejning, Feriepartner Vejlby, Feriepartner
Gjellerodde oder Sol og Strand, Vejlby.

THYBORØN
KANAL

Ra
v-

Den Gamle

WENN SIE IHREN URLAUB BEI SJ FERIEHUSUDLEJNING, FERIEPARTNER VEJLBY KLIT,
FERIEPARTNER GJELLERODDE ODER SOL OG STRAND, VEJLBY KLIT
GEBUCHT HABEN, KÖNNEN SIE KOSTENLOS MIT DEM ZUG FAHREN
Machen Sie Urlaub in einem Ferienhaus
oder überlegen Sie einen Urlaub in einem
Ferienhaus in der Nähe der Nordsee in
Lemvig / Thyborøn im schönen Westjütland, bieten Ihnen vier Vermietungsagenturen die einmalige Gelegenheit, kostenlos mit dem VLTJ-Lokalzug zu fahren
während Ihres Urlaubs.
Der Zug verkehrt täglich zwischen Lemvig
und Thyborøn. Der Zug hat viele tägliche
Abfahrten und den Fahrplan finden Sie
unter: www.mjba.dk
Einer der vielen Reize der Lokalbahnlinie sind die bequemen Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, die von Trittbrettern
in den Ferienhausgebieten bis hin zu
kleineren Bahnhöfen entlang der Strecke
reichen.
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skrevet en sang om VLTJ som ofte synges i
forbindelse med fællessang.
Brug togturen til at komme rundt i området. Besøg de lokale butikker og områdets
seværdigheder. Inviter hele familien ud at
spise på et af de mange spisesteder og tag
toget frem og tilbage. Det er nemt, gratis
og toget stopper næsten lige ved døren.
Skal jeres næste sommerhusferie have
ekstra, GRATIS indhold så book jeres
næste ferie hos SJ Feriehusudlejning,
Feriepartner Vejlby Klit, Feriepartner
Gjellerodde eller Sol og Strand i Vejlby Klit
I får udstedt jeres gratis billet ved det
udlejningsbureau, hvor I har lejet sommerhuset.

borø

e
Vibev

Skal I holde ferie i et sommerhus, eller overvejer I at holde ferie i sommerhus nær Vesterhavet ved Lemvig / Thyborøn i det smukke
Vestjylland giver fire udlejningsbureauer jer
en unik mulighed for at køre gratis med det
lokale tog VLTJ under jeres ferie.
Toget kører dagligt mellem Lemvig og
Thyborøn. Toget har mange daglige afgange og køreplanen kan ses under:
www.mjba.dk.
En af de mange charmer ved den lokale
togbane er de enkle på- og afstigningsmuligheder, lige fra trinbrædder i feriehusområderne til mindre stationer langs ruten.
Togbanen er også kendt som VLTJ og de
lokale musikere – Tørfisk – har sågar
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Thyborøn-Agger Færgen
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Hotel Nørre Vinkel

Find vandrekort på www.visitvestjylland.dk
Lemvig
Golfklub

Skatepark

8

Genbrugsplads

ium

ator

Klim
V

19

5
14
V

J agtfalkevej

V

20

V

20 11

V

13

12

V

9

2
V

Hotel Tante

1

5

7

6

3
Hotel Lidenlund

10

V

11
16

4

15

Padel sport

17
18

© BV reklame 2022

Genbrugsplads

48

Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn

1 Turistinformation
/Bibliotek
2 Lemvig kirke
3 Posthus
4 Rutebilstation
5 Lægehus
6 Rådhus
7 Apotek
8 Bavnehøj
9 Musikskole
10 Bio-Huset
11 Lemvig sø udsigt
12 Lemvig Museum
13 Planetstien
14 Museet for Religiøs Kunst
15 Stadion
16 Banegård
17 Idrætscenter
18 Svømmehal
19 Skatepark
20 Toilet & sejlerfaciliteter
21 Klimatorium

1 Fremdenverkehrs Büro
/Bibliothek
2 Lemvig Kirche
3 Postamt
4 Busbahnhof
5 Medizinischers Zentrum
6 Rathaus
7 Apotheke
8 Bavnehøj
9 Musikschule
10 Kino
11 Blick auf den See
12 Lemvig Museum
13 Planetenpfad
14 Museem für religiöse Kunst
15 Stadion
16 Bahnhof
17 Sportzentrum
18 Schwimmhalle
19 Skatepark
20 Toiletten- und Segelanlagen
21 Das Klimatorium

1 Tourist information
/Library
Lemvig Church
Post Office
Bus Station
Medical Center
Town Hall
Pharmacy
Bavnehøj
Music school
Cinema
Lemvig Lake View
Lemvig Museum
Planet Path
The Museum of Religious Art
Stadium
Railway Station
Sport centre
Svimming hall
Skatepark
Toilet and sailing facilities
The Klimatorium

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Fjandø
Nørre Fjand
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EL LADESTANDERE I LEMVIG OG OMEGN
ELEKTROLADESTATIONEN IN UND UMBEGUNG

LANGEHUSE
VRISTKLIT- VEJLBY KLIT
LANGEHUSE
- VRIST --VEJLBY
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Stationsvej 6-8 (2x 22kW)

VRIST, 7673:

ATM, Vrist Mini-marked, Strandvejen 51

ULFBORG, 6990:

Tingvej 5 (2x 22kW)

(kun i højsæsonen)

THORSMINDE, 6990: Vesterhavsgade 8 (2x 11kW)

VEJLBY KLIT, 7673:

ATM, Ved Feriepartner, Vejlby Klit 22

Se i øvrigt: plugshare.com

LEMVIG, 7620:

Nordea, Ågade 9
Nordea ATM, Vestergade 16
Vestjysk Bank, Ågade 4-6
Sparekassen Danmark, Havnen 62

ULFBORG, 6990:

Sparekassen Thy, Holmegade 2
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HARBOØRE, 7673:

Sådan sorterer og bortskaffer du affald fra sommerhuset
Sortierung und Entsorgung von Abfällen im Ferienhaus
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THYBORØN, 7680:

Jysk Energi Boxen Padel Sport, Saturnvej 5 (4x 11kW)
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Alkajavej

Match Padel, Nyvang 8 (22kW)
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HÆVEAUTOMATER / ATM I LEMVIG OG OMEGN
GELDAUTOMATEN / ATM IN LEMVIG UND UMBEGUNG
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Feriepartner, Vejlby Klit 22 ( 2x 11kW )

LEMVIG, 7620:
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VEJLBY KLIT, 7673:

v/Lemvig Museum, Vestergade 44, forventet inden d. 1/7
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Spisesteder
Der ligger hyggelige spisesteder strøet ud over hele Lemvig-området – lige fra
den familiedrevede kro til steakrestauranter med saftige bøffer og selvfølgelig
restauranter, hvor du kan få frisk fisk og skaldyr fra Vesterhavet og Limfjorden. Det er de
gode, friske råvarers landsdel og det kan ses på menukortene på de lokale restauranter.
Havnen i både Thyborøn og i Lemvig er kendetegnet ved de gode fiskerestauranter, hvor
du kan få klassiker som stjerneskud til frokost og pandestegte rødspætter til aftensmaden. Har du mere lyst til at sætte tænderne i en mør bøf, så tilbyder egnen flere gode restauranter.
Og skal du en tur ud og blæses igennem af Vesterhavet, så kan det varmt anbefales at
frokosten eller eftermiddagskaffen kan indtages på Bovbjerg Fyr.
ESSEN
In der ganzen Gegend finden Sie gemütliche Speisegaststetten. Der Gasthof, der ein
Familienbetrieb ist, die Steakrestaurants mit den mürben Steaks und natürlich die Ecken, wo Sie
frische Fisch und Schalentiere vom Meer und Fjord bestellen können. Auf der Menükarte sieht
man, daß diese Gegend frische Zutaten bietet. Am Hafen in Thyborøn und Lemvig finden Sie gute
Fischrestaurants. Haben Sie eher Lust auf Steak, dann besuchen Sie oder dann bietet die Gegend
mehrere gute Restaurants.
Und fahren Sie ans Meer um den Wind zu spüren empfehlen wir Lunch oder Kaffee im Leuchtturm in Bovbjerg.

HOTEL LIDENLUND I BYENS CENTRUM
Her lander du midt i by- og havneliv med nostalgi på hotellet og unikke kultur- og naturoplevelser lige ude for døren.
Vi byder dig velkommen til hotellets hyggelige atmosfære i de mere
end 100 år gamle rammer. Hotellet er som en lille tidslomme med historie, nostalgi og retro indretning. Den særlige atmosfære får dig til
at tænke på ”Postgården” i Korsbæk eller fru Andersens Badehotel.
Om sommeren kan du tage en pause i hotellets gårdhave café.
HOTEL LIDENLUND IN DER STADMITTE
Hier landen Sie in der Mitte vom Stadt- und Hafenleben in einem
nostalgischen Hotel mit einzigartigen Kultur- und Naturerlebnissen vor der
Tür.

NYD EN STUND PÅ HOTEL LIDENLUND
Midt i Lemvig — tæt på fjord, hav og skov.
• Overnatning i unikke værelser med nostalgi
• Frokost med vestjyske specialiteter
• Kaffe, kage eller vin i vores gårdhave
• Pop-up aktiviteter på hotellet

GENIESSEN SIE EINEN MOMENT IM HOTEL LIDENLUND
Liegt mitten in Lemvig – in der Nähe von Fjord, Meer und Wald.
• Übernachtung in einzigartigen Zimmern mit Nostalgie
• Frühstück mit spezialitäten aus Westjütland
• Genießen Sie Kaffee, Kuchen oder Wein auf unserer Terrasse
• Pop-Up-Aktivitäten im Hotel
Hotel Lidenlund
Vasen 11, Lemvig
www.hotel-Lidenlund.dk
+45 97 82 02 00

Wir heißen Sie willkommen in der gemütlichen Atmosphäre eines mehr als
100 jährigen Hotels. Das Hotel nimmt Sie dank seiner Geschichte, Nostalgie
und Retro-Einrichtung mit auf eine Zeitreise. Im Sommer können Sie im
Hofcafé des Hotels eine Pause einlegen.

Følg os på Facebook
Folgen Sie uns auf Facebook

Restaurant GOLF
EN INTENS OG AUTENTISK SMAG
AF DET THAILANSKE KØKKEN

Tlf. 97 83 22 00
Eller bestil på www.lemvig.eu/dino

Mandag - Lørdag 11.00 - 21.00
Søndag
12.00 - 21.00

TAKE AWAY - ingen udbringning

FROKOST PIZZA KL. 11.00 - 15.00
Stor Thai buffet hver weekend ........ 169,Børn under 12 år halv pris, 0-2 år gratis

Restaurant Golf er det nye
spisested i Lemvig, hvor man
vil møde et varieret menukort
med smag og kvalitet.

Åbningstider:

Stor a la carte menu ..................... fra 59,-

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag: kl. 11-20
Fredag: kl. 11-21 ◆ Søndag: kl. 11-18
(åbningstider udenfor sæsonen: se hjemmesiden)

Takeaway box stor/lille ........... 70,- / 60,-

Velkommen!

Bordbestilling på Tlf. 97 81 01 01 / 42 58 22 23

Wan Thai Restaurant & Takeaway

HJEMMELAVET KEBAB
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Svirrebom 20, 7620 Lemvig
Mail: wan@lemvig.eu
www: lemvig.eu/wan

RESTAURANT GOLF ◆ Strandvejen 15 ◆ 7620 Lemvig
Tlf. 9196 6081 ◆ www.restaurantgolf.dk
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FRISKE FISKERETTER
HELE SOMMEREN

Restaurant Mallemukken er en familievenlig restaurant med histor
iske rødder i Thyborøn. Du kan kende den på de to ikoniske både
med bunden i vejret, som er svære at overse, når du kommer til Thyborøn.
Vi lægger stor vægt på at servere lækre retter med masser af smag, hvor
vi får det bedste ud af de gode, lokale råvarer af høj kvalitet, som man
kan få i Vestjylland.
I foråret 2021 blev den ny og forbedrede restaurant færdig, efter en
brand i 2019. Nu kan gæsterne nyde et smagfuldt måltid med udsigt
til klitterne. Der er plads til over 200 gæster og der er lokaler til enhver
smag, i de 2 kuttere som er vendt på hovedet, på hver side af hoved
bygningen.
Her alleryderst ud mod Vesterhavet, hvor man i dén grad er udsat for vind
og vejr, kan man komme tæt på naturen og få unikke oplevelser i alle fire
årstider. At opleve maden, naturen og havnen er derfor bare nogle få af
de mange tilbud, som Thyborøn har at byde på året rundt.

ET LILLE UDPLUK AF MENUERNE
I FISKEHALLENS RESTAURANT

Restaurant Mallemukken sind ein Familienrestaurant mit Historischen
Wurzeln in Thyborøn. Unsere zwei einzigartigen Boote kann man nicht
übersehen, wenn man nach Thyborøn kommt, da der Schiffsrumpf das Dach vom
Restaurant bildet. Wir legen großen Wert auf unsere Qualität der Speisen.
Im Frühjahr 2021 wurde das neue und verbesserte Restaurant nach einem Brand
im Jahr 2019.
fertiggestellt. Jetzt können die Gäste ein leckeres Essen mit Blick auf die Dünen
genießen. Platz für über 200 Gäste und Zimmer für jeden Geschmack gibt es in
den 2 auf den Kopf gestellten Kuttern auf jeder Seite des Hauptgebäudes.
An der äußersten Seite zur Nordsee gewandt, wo man Wind und Wetter am mei
sten ausgesetzt ist, kommt man in allen vier Jahreszeiten der Natur ganz nah.
Thyborön hat nicht nur schönes Essen, Natur und einen Hafen zu bieten, sondern
übers ganze Jahr gesehen viel mehr.

Mallemukken

STJERNEKASTER

Stegte rødspættefileter på ristet brød m. rejer og
skaldyrsdressing

VARMRØGET LAKS

Plukket varmrøget laks fra eget røgeri på en bund af
salat og råstegte grøntsager m. sur-sød dressing

BØRNEMENUER

m. sodavand/slush-ice og pommes frites
Vælg mellem: Rødspættefilet, fiskefrikadelle eller kyllingenuggets

FISKEBURGER-MENUER m. pommes frites
STEGT HAVKAT
Pankopaneret havkat-filet m. bløde løg og
hjemmerørt tartarsauce

Vi har også hjemmelavet
bæger eller To´ go´ box.

STEGT RØDSPÆTTEFILET
Paneret rødspættefilet
m. rejer og hjemmerørt remoulade

BESØG OSSE - Æ’ FISKEBUTIK

STIDER
UDVIDEDE ÅBNING
EN
ER
M
M
SO
HELE
SE MERE PÅ

BORON.DK

FISKEHALLEN-THY

se jer!
Vi glæder os til at
Venlig hilsen

ers
Sine og And

Velkommen
hos Restaurant Mallemukken

En familievenlig restaurant med historiske rødder i Thyborøn. Du kan kende
os på de to både med bunden i vejret. Oplev stemningen inde i bådene,
mens du nyder en gylden, pandestegt fisk og andre lækre retter.

KÆMPE UDVALG:
Altid friskfanget fisk, forarbejdet på egen filetfabrik.
Alt i fersk fisk - alt i røget fisk fra eget røgeri - delikatesser
- færdigretter - spændende tapas - salater - dressinger - tilbehør.
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Mallemukken

FISKEHALLEN

Havnegade 5a, 7680 Thyborøn
Telefon 9783 2882

Kystcentervej 1, 7680 Thyborøn ∞ Tlf. (+45) 42 80 05 27 ∞ mail@mallemukken.dk ∞ www.mallemukken.dk
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Velkommen til byens største udvalg af is med softice,
isvafler, ispinde, dessertis og slushice.
Vores udvalg af godter spænder bredt. Vi har alt lige
fra kulørt børneslik og håndlavet chokolade over the,
kaffebønner samt danskproducerede specialvarer til
en vinafdeling, specialøl og spiritusmærker.
Willkommen in der größten Eisauswahl der Stadt.
Wählen Sie zwischen Soft-Ice, Waffeleis, Desserteis
und Slush-Ice.

Salat
Sandwich
Burger
Grill retter

Unsere Auswahl an Süßigkeiten ist breit und reicht
von farbigen Kinder Süßigkeiten und handgemacher
Schokolade über Kaffeebohnen und dänische Spezialitäten zu unserer Abteilung mit Wein, Spezialbieren
und Spirituosen.

På havnen i Lemvig finder du Restaurant Isværket.
Restauranten er beliggende direkte ud til vandet. Sammen
med den maritime udsigt får du en oplevelse, hvor der er
kræset for detaljerne.
Find dig til rette i de bløde stole indendørs i vores lyse og
nordiske restaurant, fyldt med sjæl og hygge. Eller nyd dit
besøg på den solrige terrasse.
Æstetik, velsmag og nærværende service er restaurantens
primære fokus.

Am Hafen in Lemvig finden Sie das Restaurant Isværket.
Das Restaurant liegt direkt am Wasser. Zusammen mit der
maritimen Aussicht erhalten Sie ein Erlebnis, bei dem auf
Details geachtet wird.
Machen Sie es sich bequem auf den weichen Stühlen im
Innenbereich unseres hellen und nordischen Restaurants
voller Seele und Gemütlichkeit. oder genießen Sie Ihren
Besuch auf der sonnigen Terrasse.

Grillgerichte

Varme retter

Ästhetik, guter Geschmack und präsenter Service stehen im
Vordergrund des Restaurants.

Warme Speisen

Vores 3-retters menu skifter en gang i måneden.
A la carte menuen skifter sammen med sæsonen og er afstemt herefter.
Se menu, åbningstider, bordbestilling og historien bag Isværket på hjemmesiden: www.restaurantisvaerket.dk

TJEK MENU
PÅ FACEBOOK
UNDER MENU

Lemvig

Vestergade 22-24, Lemvig · 97 82 08 30
www.cafelarsen.dk · Følg os på
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Vestergade 20

Struer

Østergade 18

Havnen 62, 7620 Lemvig - Tlf.: 97 82 38 00 - restaurantisvaerket@outlook.dk - www.restaurantisvaerket.dk
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”Veltillavet mad af friske råvarer”

Vestjylland er et kæmpe spisekammer af gode råvarer. I Vesterhavets vilde bølger fanges rødspætter og
torsk, som dagligt landes i store mængder her ved kajen i fiskerbyen Thyborøn. Langt mod vest, med
Bovbjerg Fyr og Vesterhavet som nærmeste naboer, har Thise Mejeri etableret et ostelager. Osten er produceret
af mælk, der er leveret af syv landmænd fra området nær Bovbjerg. Vesterhavsosten har en yderst
delikat konsistens, fyldt med saltkrystaller. Vinden og den salt-rige luft smages tydeligt i Vesterhavsosten, der
lagres direkte ved Bovbjerg Klint.
Taskekrabber kan nydes i hyggelige omgivelser på Lemvig Havn. I Limfjorden kan man høste østers og fange
hummer og andre lækre skaldyr. Mange anser de danske limfjordsøsters for verdens bedste. Nogle foretrækker
dem rå, andre grillede. Grundet den lave vandtemperatur og kombinationen af fersk- og saltvand, modnes de
langsommere her i Limfjorden og opnår derved en ganske særlig smag og konsistens.
I Klosterheden finder man de fineste krydderurter, bær og svampe, og man kan være heldig at spotte den store
bestand af kron- og råvildt, der trives her. Er du på landevejen så kan det desuden varmt anbefales at besøge
gårdbutikken Kræmmergård, Nr. Nissum Håndbryg, Fjand gårdbutik og Vestkystens gårdbutik.
DIE WESTJÜTLÄNDISCHEN ZUTATEN
Westlütland ist eine wahre Speisekammer guter Zutaten. Schollen und Dorsch werden von den großen Wellen hochgezogen und landen jeden Tag in großen Mengen im Fischerdorf Thyborøn. Richtung Westen hat Thise Molkerei ihr Käselager
in der Nähe vom Meer und Bovbjerg Leuchtturm. Sieben einheimische Bauer liefern die Milch für den Nordseekäse, der eine
sehr leckere Konsistenz, voller Salzkristalle hat. Der Wind und die salzige Luft aüssern sich ganz deutlich im Nordseekäse, der
direkt an der Steilküste Bovbjerg abgelagert wird.
Am Hafen in Lemvig können Sie Taschenkrebse in gemütlichen Umgebungen genießen. Im Limfjord werden Austern geerntet,
Hummer und andre Schalentiere findet man dort auch. Die dänischen Limfjord-Austern werden von vielen als die besten
in der Welt bezeichnet. Einige ziehen sie roh vor, andere gegrillte. Aufgrund der niedrigen Temperatur des Wassers und die
Kombinatione von Salz- und Süßwasser reifen die Austern langsamer im Limfjord und gewinnen dadurch einen ganz besonderen Geschmack.
In Klosterheden gibt es ganz schöne Gewürtzkräuter, Beeren und Pilze und wenn Sie Glück haben, sehen Sie vielleicht Hochwild oder Rehwild. Wenn Sie unterwegs sind empfehlen wir einen Besuch im Hofladen Kræmmergård, Nr. Nissum Håndbryg,
Fjand gårdbutik und Vestkystens gårdbutik.
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Møre steaks

Frisk fisk

Lokale råvarer

Vi glæder os til at byde dig velkommen indenfor eller udendørs på
vores hyggelige terrasse.
Frokost – aftenmenu – selskaber & arrangementer – Mad ud af huset
Kaffe, kager/desserter – Kolde drikke og cocktails
Nur wenige Meter vom Fjord entfernt und mitten auf dem Hafenkai
finden Sie Restaurant Luna. Mit der besten Aussicht der Stadt können
Sie eine wohl zubereitete Mahlzeit von frischen Fischen und
Schalentiren des fjords/des Meeres und zart gegrillte Beefsteaks.
Gut zubereitetes Essen aus frischen Zutaten aus der Region.

Havnen 36, Lemvig
Tlf. 9640 6000
www.restaurantluna.dk
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stegte fisk er pandestegte
salater og dressings er hjemmelavede
fisk er friskfanget og kommer fra auktionen i Thyborøn
røgvarer ryger vi selv i eget røgeri

... fiskekagemænd er med hjemmelavet pålæg

• Lækker frokostmenu /Mittagsmenü

Vores hjerte elsker fisk!

LEMVIG STJERNESKUD

• Appetitvækkende aftenmenu /Abendmenü

WISSEN SIE, DASS...

• Stort udvalg af øl og vin
/Große Bier- und Weinauswahl

TAPAS

• Beliggende i gågaden på kirketorvet
/Befindet sich in der Fußgängerzone am Kirchplatz
LEMVIG BURGER / LAKSEBØF

ÅBENT HVER DAG / JEDEN TAG GEÖFFNET: 11.30-21.00
Torvet 2, 7620 Lemvig • restaurantcolumbus.dk • 97 82 00 70

TAKE AWAY

Alt fra vores menukort
kan bestilles som TAKE AWAY.
Se mere på bjarnesfisk.dk

… unsere gebratenen Fische in der Pfanne gebraten sind?
… unsere Salate und Saucen hausgemacht sind?
… die Fische frisch gefangen sind und direkt von der Auktion
in Thyborøn kommen?
… unser Fischkuchen mit hausgemachtem Aufschnitt belegt ist?
Das Herz Fisch liebt!

Se åbningstider på www.bjarnesfisk.dk
Bjarnes fisk

LEMVIG HAVN · LEMVIG HAFEN · TLF. 9781 1840
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KRABBENFEST

2022

PÅ LEMVIG HAVN
D. 9. OG D.10. SEPTEMBER

rser
• Masterchef ku
• Koncert med fra Kandis
Johnny Hansen
• Boder
• Smagsprøver
• Krabbeløb
bbeparadis
• Børnenes kra
• Vinsmagning

følg os på visitvestlylland.dk og på
www.ltht.dk

Mere info: www.ltht.dk

FISKEDAG THYBORØN
FISCHTAG

6. august 2022

Billet:
www.lt

ht.dk

Program

KONCERT TØRFISK
FISKEAUKTION - Fischauktion
SMAGSPRØVER - Verkostungen
TURSEJLADS - Tour Segeln
BØRNENES FISKEPARADIS
64
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UDFORSK THYBORØN

ORIENT RESTAURANT STRUER 2022

Fri entré til
Vandwærket

www.discoverthyboron.dk

Booking T: (+45) 97 83 12 77 - info@thyboroncamping.dk

LUKSUS BUFFET
FRA KL: 17.00 - 21.30

Hold din ferie, konference
eller fest
- ude mod vest…
I den charmerende
fiskeriby Thyborøn

• Suppe
• Japansk Sushi
• Mongolian Barbecue
• Kinesisk buffet
(20 forskellige varme retter)
• Fri salatbar og frisk frugt
• Fri is og kaffe

Freier Eintritt zum Schwimmbad

Pris pr. kuvert
Søndag til
torsdag:
Fredag til
lørdag:

Børn under 12 år 1/2 pris, under 3 år gratis
Kinder unter 12 Jahre 1/2 pris, unter 3 Jahre kostenlos

Thyborøn
Entdecken Sie

KLIP UD OG TAG
DENNE MED OG FÅ:

15 skønne værelser med i alt 37 sengepladser
Festlokaliteter til 60 personer

kr. 159,kr. 179,-

-15%

RABAT
PÅ
REGNIN HELE
GEN

Rabatkuponen gælder kun i juni, juli og august 2022 og kun på aftenbuffet.

15 schöne Zimmer mit insgesamt 37 Betten.
Festsaal für bis zu 60 Personen

Mitnehmen diesen Annonce und gibt 15% rabat auf die gesamte Rechnung.
Der Rabatt-Gutschein ist nur gültig im Juni, Juli und August 2022 und auf
der Abendbuffet.

www.danhostelthyboron.dk - T: 22 39 41 83

www.restaurantorient.dk

T.W. Jensens Stræde 4
7600 Struer
Tlf. 9720 8888

Åbningstider (Køkkenet lukker en time før)
Mandag - Torsdag kl. 14.00 - 22.00 • Fredag - Søndag kl. 12.00 - 22.00

Hyggeligt hotel med Vesterhavet lige i baghaven
15 dobbeltværelser og nyrenoverede ferielejligheder.
Nyd en god middag i Restaurant Bølgen – et bredt udvalg af
både kolde og varme retter, med vægt på lokale råvarer,
heriblandt fisk og skaldyr.
Gemütliches Hotel mit der wündershönes Nordsee
direkt hinter dem Hinterhof. Genieẞen Sie Ihre Mittag
- oder Abendessen im Restaurant Bölgen.

www.thyboronhotel.dk - T: 40 20 74 83

Lukaf konference & feriehus
1.542 m2 feriehus med 22 dobbeltværelser.
Aktivitetsrum, wellnessafdeling, konference faciliteter,
fuldtudstyret storkøkken med alt til festen.
1.542 m2 Ferienhaus mit 22 Doppelzimmern, Wellness-Bereich,
Konferenzeinrichtungen, Groẞküche mit kompletter Ausstättung
für Feiern aller Art.

KLIP UD (AUSSCHNEIDEN)
MEDBRING KUPON (WERTGUTSCHEIN MITBRINGEN)
FÅ RABAT (RABATT ERHALTEN)

www.lukaf.dk

KVICKLY
Konsul Andersens Gade 3B
7620 Lemvig
Tlf. 96 63 44 00
www.kvickly.coop.dk

Gyldig: 01.05.22 - 01.04.23

Der ideale Ort, um Aktivurlaub mit Familientreffen,
Klassentreffen oder festlichen Anlässen zu kombinieren.
17 Schlaufräume, Turnhalle, Festsal für 110 Personen und
komplett ausgestättete Groẞküche.

Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby
Hyggelig familieplads – kun 300 meter fra Vesterhavet
26 veludstyrede hytter med toilet/bad, 4- 6 sovepladser.
Festlokaler med tilhørende køkken – velegnet til 50 personer.
5 værelser til udlejning i campinpladsens hotel/værelsesfløj.
Gemütliches Familienplatz - nur 300 Meter von der Nordsee
entfernt. 26 gut ausgestatattete Hütten mit WC/Bad für bis 6
Personen. Festräume mit dazugehöriger Küche - für 50 Personen
geeignet. 3 Zimmer mit WC/Bad auf dem Flur.

www.kabyssen.eu

www.thyboroncamping.dk

Kabyssen Lejrskole - & feriehus
Det ideelle sted til aktiv ferie i forbindelse med
familie sammenkomster, lejrskole og andre festlige lejligheder.
17 soverum, gymnastiksal, stor festsal og storkøkken.
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RESTAURANT
BØLGEN
Thyborøn Hotel
Harboørevej 2, 7680 Thyborøn
Tlf. 40 20 74 83
www.restaurant-bolgen.dk
Gyldig: 01.05.22 - 01.04.23

10 rundstykker
1 rugbrød
1 stor morgenkage
kupon pris kun 60 kr.
10 Brötchen , 1 Schwarzbrot,
1 Kuchen (Dagmar-Torte)
Mit Coupon nur DKK 60

10% rabat

på menukortet
Eksklusiv drikkevarer
10% Rabatt
auf der Menükarte
Exklusive Getränke

ØNSKEBØRN &
KIDS COOLSHOP
Østergade 18
7620 Lemvig
Tlf. 97 81 11 30
www.onskeborn.dk

100 kr. i rabat

ved køb af varer for min. 500 kr.
Beim Warenkauf für min.
DKK 500 und Sie erhalten einen
Rabatt von DKK 100

Gyldig: 01.05.22 - 01.04.23

THIELE
Torvet 3
7620 Lemvig
Tlf. 97 82 13 19
www.thiele.dk

Gyldig: 01.05.22 - 01.04.23

GRATIS

1 flaske brilleblank
1 pudseklud
Holen Sie sich eine kostenlose
Flasche Gläser und
ein Reinigungstuch
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Lemvig

Hvis der blev afholdt en konkurrence, hvor Danmarks smukkeste by skulle kåres, ville Lemvig ligge
særdeles lunt i svinget til at vinde. Den gamle, stolte købstad ligger i smørhullet af en morænedal, hvor
både udsigt over fjorden og en idyllisk sø danner rammen om en af Vestjyllands hyggeligste handels- og turistbyer. Et af sommerens helst store trækplastre i Lemvig er det ekstremt velbesøgte genbrugsmarked på byens
hyggelige havn. Her sælger private ud af gemmerne side om side med lokale kunsthåndværkere og andre
professionelle kræmmere. Det må du ikke gå glip af!
Lemvig byder også på masser af kulturelle oplevelser. Har du lyst til at dykke ned i Lemvigs lokal-historie og
måske blive klogere på digteren Thøger Larsen og hans fascination af universet, så kig forbi Lemvig Museum,
og vil du betages af både national og international kunst, der giver stof til eftertanke, så kan det varmt anbefales
at tage forbi Museet For Religiøs Kunst (MFRK). Mange tror fejlagtigt, at museet udstiller altertavler og andre
religiøse artefakter, men museet er noget helt andet – det har udstillinger som sætter spørgsmål ved, hvad det
vil sige at være menneske i både religiøs og filosofisk kontekst. Fra både Lemvig Museum og MFRK kan du
vandre langs Planetstien, som er en gåtur i vores solsystem i målestoksforholde 1:1 milliard, hvor planeterne
er markeret med bronze- og granitskulpturer på ruten (se side 97).
I Lemvigs gågade finder du masser af lokale specialbutikker, der sælger alt fra håndlavede skinker og postejer,
bagerbrød og kager, dansk mode, udvalgte vine, oste og chokolade og alt andet hjertet end måtte begære som
feriegæst. På havnen finder du gode restauranter med udsigt over fjorden, der serverer mad både frokost og
aften. Her er også en skatepark og en ny legeplads, som børnene kan boltre sig på. Om aftenen kan du nyde
synet af et af Lemvigs vartegn – VLTJ broen – oplyst i forskellige farver.
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Lemvig ist eine der gemütlichsten Städte Dänemarks. Der Ort liegt in einem alten Moränental mit Blick auf den Fjord und
auf einen idyllischen See. Jeden Sommer kommen viele Touristen hierher, um die schöne Atmosphäre zu erleben. Eine
besondere Attraktion ist der Hafenflohmarkt. Jede Woche verwandelt sich der gemütliche Hafen. Kinder und Erwachsende, Jung und
Alt, Kunstgewerbler und Privatleute verkaufen hier ihre Kostbarkeiten. Das darf man nicht verpassen!
Lemvig ist auch eine kulturelle Stadt. Wenn Sie Lust auf Ortsgeschichte haben, dann besuchen Sie das Lemvig Museum um dort
vielleicht etwas über Thøger Larsen und seine Gedanken und Gedichte zu erfahren. Sind Sie eher an nationaler und internationaler
Kunst interessiert, dann besuchen Sie das Museet For Religiøs Kunst (MFRK). Das Museum stellt nicht nur Altarbilder und Gegenstände vom Kirchenraum aus, sondern Objekte, die die Besucher anregen, darüber nachzudenken, was Menschsein heißt. In Lemvig
finden Sie auch den Planetstien (der Planetenweg), der einen Spaziergang durch das Sonnensystem in sehr verkleinertem Maßstab
ist (Siehe Seite 97).
In der Fußgängerzone erwarten Sie einheimische Läden, die eine reiche Auswahl an Mode, Wein, Käse, Schokolade u.a. bieten. Am
Hafen finden Sie Restaurants mit einem beeindruckendem Blick auf den Fjord. Die Kinder werden sich über den schönen Spielplatz
und Skatepark freuen. Abends genießen Sie eins der Wahrzeichen Lemvigs: die VLTJ Brücke, die in verschiedenen Farben beleuchtet ist.
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Shopping

Slagter Mortensen

I Lemvig finder du egnens hyggeligste handelsgade. Byen er fyldt med lækre spisesteder,
charmerende havnemiljø, og spændende events. Antallet af butikker og vareudbud er i
forhold til byens størrelse overraskende stort – og du finder mange spændende specialbutikker.
I Thyborøn kan du opleve et virvar af fiskeri, havnestemning, seværdigheder, shopping muligheder,
lækre spisesteder og en unik sandstrand. I Thyborøn er alt indenfor rækkevidde. Lige for øjnene af
dig ligger butikker, spisesteder og attraktioner side om side. I Thyborøn finder du byens størrelse til
trods en masse lækre specialbutikker.
In Lemvig finden Sie die gemütlichste Einkaufsstraße der Gegend. Hier finden Sie schöne Gaststätten,
charmante Hafenumgebungen und tolle Events. Hier finden Sie viele Läden – auch Spezialläden – und
eine überraschend große Auswahl an Waren, was umso mehr beeindruckt, als die Stadt ganz klein ist.

I Lemvigs gamle gågade – blot et stenkast fra
havnen og Limfjorden – ligger to specialbutikker
i samme hus; Ostehuset og Slagter Mortensen.

In Thyborøn finden Sie eine beeindruckende Mischung aus Fischerei, Hafenstimmung, Sehenswürdigkeiten, Shopping, Gaststätten und einen sehr schönen Badestrand. Und das alles in greifbarer Nähe. Direkt
vor Ihnen liegen jetzt Läden, Gaststätten und Attraktionen. Thyborøn ist gar nicht groß, und trotzdem
finden Sie hier schöne Läden.

Ostehuset bugner af skønne oste af kompromis
løs kvalitet. Ostene skæres af kyndige hænder
efter kundens ønsker.
Først Erik, og nu Peter står bag Slagter Morten
sen – Lemvigs eneste, og Danmarks bedste
slagterforretning. Der oser langt væk af kvalitet
og godt håndværk, og det er umuligt ikke at
lade sig friste af de mange hjemmelavede spe
cialiteter.
Fælles er den gode stemning og store faglighed.
Butikkerne er absolut et besøg værd!

SMUK indeni og udenpå — Lille hyggelig butik, med stort udvalg.
Brugskunst, smykker, accessories/legetøj, tøj, tørrede blomster,
keramik, lys, plaider og meget mere.
Åbent
Mandag - fredag kl. 10-17
Lørdag
kl. 10-13

Åbningstider i Juli
Lørdage kl. 10-14
Søndage kl. 11-15

Vestergade 13, 7620 Lemvig
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In Lemvigs alter Fußgängerzone  nur einen Steinwurf
vom Hafen und dem Limfjord entfernt  befinden sich
zwei Fachgeschäfte im selben Haus. Ostehuset und
Slagter Mortensen.
Das Käsehaus ist reich an wunderbaren Käsesorten von
kompromissloser Qualität. Die Käsesorten werden von
erfahrenen Händen nach Kundenwunsch geschnitten.
Zuerst Erik und jetzt Peter steht hinter Slagter
Mortensen  Lemvigs einziger und Dänemarks bester
Metzgerei. Es strotzt nur so vor Qualität und guter
Handwerkskunst, und es ist unmöglich, sich nicht von
den vielen hausgemachten Spezialitäten verführen zu
lassen.
Gemeinsam ist die gute Atmosphäre und die große
Professionalität. Die Geschäfte sind auf jeden Fall ei
nen Besuch wert!

Schön innen und außen — Kleiner gemütlicher Laden, mit großer
Auswahl.
Kunsthandwerk, Schmuck, Accessoires/Spielzeug, Kleidung,
Trockenblumen, Keramik, Kerzen, Plaids und vieles mehr.
@smuk.lemvig

+45 29 11 65 35

Vestergade 17 • 7620 Lemvig • tlf. 97 82 14 14 • www.slagtermortensen.dk
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DIT VAREHUS - I HJERTET AF BYEN

KVICKLY LEMVIG
Kvickly Lemvig byder velkommen til 2000 kvm. moderne varehus, som er beliggende i hjertet af
Lemvig - med havnen og gågaden som naboer. Vi glæder os til at se jer!
Kvickly Lemvig begrüßt 2000 qm. modernes Kaufhaus im Herzen von Lemvig - mit dem Hafen und
der Fußgängerzone als nächsten Nachbarn. Wir freuen uns Dich zu sehen!

Stort udvalg i nonfood

Lemvigs største vinafdeling

Friskbagt brød hver dag

Stor kolonialafdeling
med stort udvalg i økologi

Byens bedste slagterafdeling finder du hos os...

Frisk frugt
og grønt hver dag

Große Auswahl an nonfood

Große Kolonialabteilung
mit großer Auswahl in der Ökologie

Lemvigs größter Wein Abteilung

Der beste Metzger der Stadt
Abteilung finden Sie bei uns ...

Jeden Tag frisch gebackenes Brot

Frisches Obst und Gemüse jeden Tag

Velkommen
i Kvickly
Lemvig

Gode
Parkeringspladser lige
udenfor døren

Ausgezeichnet
Parken Sitze direkt
vor der Tür

KVICKLY
LEMVIG

Konsul
Andersensgade 3B
Telefon 96634400

72

Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn

Åbent alle dage
kl. 8.00-21.00
Bageren åbner kl. 6.30

Alle Tage geöffnet beim
8.00-21.00 Uhr
Der Bäcker öffnet beim 6.30

HENT
COOP APP’EN
OG BRUG
SCAN & BETAL

MØD OS PÅ
FACEBOOK

LEMVIG
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Ure - Guld - Sølv
Vestergade 12
7620 Lemvig
Tlf. 97 82 00 71

SPAR PENGE – OGSÅ I DIN FERIE
REMA 1000 har lave priser og dobbelt så stort udvalg som andre discountbutikker.
Hvis I bor i telt, campingvogn eller sommerhus, undgår I ikke de daglige indkøb.Men hvorfor bruge flere
penge end nødvendigt? REMA 1000 har hvad I skalbruge af dagligvarer til faste lave priser og masser
af fordelagtige varer udover det faste sortiment. Gå i REMA 1000 og få bedre råd til alt det ekstra, der
hører med til en god ferie!

 Kolonial
 Kød & Fisk

 Pålæg og pølser
 Frisk frugt og grønt

 Rengøringsartikler
 Dyremad

Velkommen til byens
Urmager & guldsmed
Vi har mange af de førene brands.
Eget urmager & guldsmed værksted.
Willkommen beim Uhrmac her und Juwelier
der Stadt, wir haben viele der führenden Marken.
Eigene Uhrmacher- und Juwelierwerkstatt.

 Brød og kager
 Isenkram

SPAREN SIE GELD – AUCH IN DEN FERIEN
REMA 1000 hat niedrige Preise und eine doppelt so große Auswahl wie andere Discountläden.
Ob Sie im Zelt, Wohnwagen oder Ferienhaus wohnen – den täglichen Einkauf können Sie nicht vermeiden. Warum aber mehr Geld ausgeben als notwendig? REMA 1000 hat alles für den täglichen
Bedarf zu festen Niedrigpreisen und hat viele günstige Waren neben dem festen Sortiment.
Gehen Sie zu REMA 1000 und Siekönnen sich das extras leisten, das den Urlaub noch schöner machen!

 Lebensmittel
 Fleischwaren

 Aufschnitt & Wurst
 Frisches Obst
und Gemüse

 Reinigungsartikel
 Tierfutter

 Bäcker
 Haushaltsartikel

Alles in Babyausstattung und Kinderkleidung.

Velkommen i REMA 1000 / Willkommen bei REMA 1000

SHOP.REMA1000.DK

ELLER HENT APPEN REMA 1000 MED VIGO

ENGHAVEVEJ 12, LEMVIG  ÅBENT ALLE UGENS DAGE 8-21
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Alt i babyudstyr og
børnetøj.

Ellesse
Levis
Sofie Schnoor
Pom Pom
Bundgaard
Name it
Müsli
Sebra
Small Stuff
Done by Deer
Hust and Claire
Wheat
The New
Cost-Bart
Joha
Mikk-line
Voksi

Besøg vores store
legetøjsbutik.

BabyJogger
Emmaljunga
Stork
Stokke
Kay Bojesen
Kids By Friis
Leander
Nomi
Mads Nørgaard
Cost:Bart

Besuchen Sie
unseren großen
Spielwarenladen.
Vi sælger

Østergade 18, 7620 Lemvig - +45 97 81 11 30 / +45 29 61 24 84
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ALTID GODE TILBUD

HVER DAG
KL. 7 - 21

VELKOMMEN TIL
SPAR BÆKMARKSBRO

IMMER GUTE ANGEBOTE
JEDENTAG 7 - 21 UHR

-

Vi er egnens største og nyeste
supermarked med ALT i dagligvarer.

SPAR BÆKMARKSBRO

ist der größte und neueste Super
markt der Region mit allem, was zum
Einkaufen gehört.

ÅBENT HVER
DAG 7-21
NY VINAFDELING

Neue Weinabteilung

SLAGTER OG DELIKATESSEVARER
Metzgerei und Delikatesse

FRISKBAGT BAGERBRØD HVER DAG
Frisch gebackenes Bäckereibrot jeden Tag

BÆKMARKSBRO

ALT I DAGLIGVARER
Alles in Lebensmitteln

Hilsen

FRUGT OG GRØNT

Obst und Gemüse

BROGADE 82 . 7660 BÆKMARKSBRO . TLF. 9788 1811
ÅBENT ALLE DAGE KL. 7-21

Karin & Peter
76

Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn

Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn

77

37

11

00

GEnbruG
Flohmarkt

abEn30 Carlsberg/
hver lordag
kl. 10 -12 Tuborg

café og delikatesser

Mo
d
"Gj Gjel
elle ler
rga Odd
ard e
"

• Bioprodukte
• Selbstgebackenes
auch glutenfreies
• Regionale Produkte
• Spezialitäten
• Geschenkenkkörbe

• Økologisk
specialkaffe
• Frokostretter
• Boller & kage
• Bondegårds-is
• Take away

Mandag... 10.30 - 17.00
Tirsdag.....10.30 - 17.00
Onsdag............LUKKET
Torsdag....10.30 - 17.00
Fredag......10.30 - 17.00
Lørdag......10.30 - 14.00
Søndag............LUKKET

Juli & august
ogsa onsdag
16-1730

uge 29 & 30 (18/7 - 31/7)
Begge dage incl.

NT
ÅBE e
All age
d
hver
Vi modtager gerne
rent og salgsbart:

CAFE

Butikstorvet, Industrivej, Lemvig

Capri-Sonne
10 stk
Orange

Mathilde
Kakaomælk

Lemvig
Roklub

• Nips

• Bøger

• Glas

• Tøj

• Porcelæn

BUTIK

KØBMAND
Frugt & grønt – Obst & Gemüse

GENBRUG
Industrivej 1, Lemvig - tlf. 97 82 03 40

Pr. kasse

Pr. stk.

110

20

00

Pr. stk.

00

10

Gefion

svej

Bogø
Chokolade
Stort udvalg i sports- og fritidstøj
200 g - til hele familien

Weibelsgade 4 . 7620 Lemvig . Tlf. 2532 5662

Lemvig
Golfklub

Brød – Brot

Vej selv slik
100 gr.

Kims chips

15-70%

på vejl. priser

SPar

• Bukser • Nickers • Polo • T-shirts • Jakker • Shorts

på nye sommervarer

15-70% auf Neuheiten
Åbent søndage

kl. 11-15. Fra 3. juli
til og med 7. august
Geöffnet jeden Sonntag

Vi bruger kun de bedste
råvarer og møder dig altid med
et smil.

Østergade 20

Sandwich og salatbar i
hverdagen.

torsdag og fredag 12 - 17.00
lørdag 10 - 13.00

Wir verwenden nur die besten
Zutaten und begegnen Ihnen
immer mit einem Lächeln.

donnerstag und Freitag 12-17
Uhr
V
samstag 10-13.00 Uhr

Pr. æske
r 30-80%
SPadame-,
herre- og børnetøj. 00
samme mærker som på Havnen

35

Kun

95

Pr. kg. 69,50

Navy/Red or
all Navy

20

V
REF-02
Navy or White

Min Købmand Ramme-Lomborg
REF-03
Width of Navy box can be adjusted on right side only.

Hotel Lidenlund
Algade 4 · 7620 Lemvig
Mandag - fredag 9.30-17. Lørdag 9.30-13 . Tlf. 9782 3900 . www.lemvigindkob.dk
Tlf. 77 55 10 10
REF-04

Navy/Red or
all Navy
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Lørdag kl. 6-15
Søndag lukket

Helligdage kl. 6-12
Ferie uge 29 og 30, 1 og 2
Montag - Freitag um 6-17
Samstag um 6-15
Sonntag geschlossen
Feiertage um 6-12

Bland selv slik – Süßigkeiten selbst mischen

2 poser

25

25

00

skolebakkeskoven

Medbring kuponen og få
4 stk GRATIS rundstykker
indtil kl. 12 eller så længe
lager haves.
Bringen Sie den Gutschein
und holen Sie sich
4 Stück KOSTENLOSE Rollen
bis 12 Uhr.

MIN KØBMAND Thyborøn, Havn

Ferienschluss Woche 28 und
30, 1 und 2

4 stk.

00

Mandag – fredag kl. 6-17

REF-01
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6

Sandwich- und Salatbar im
Alltag.

Åbningstider / Öffnungszeiten V

V

V

Pr. stk. 8,00
Køl & frost – Kühl & Frost

lagersalg

11-15 Uhr 3.7. bis 7.8
.

Havnen

00

Donuts

2 Poser Kims
Flere varianter

Treten Sie ein und sehen Sie unsere große Auswahl auf Kleidung für die ganze Familie.

V

120

00

Du finder et stort udvalg af rugbrød, specialbrød og lækkerier til
kaffen.
Hier finden Sie eine große Auswahl an Roggenbrot, Brotspezialitäten und Köstlichkeiten für Kaffee.

3 stk.

Gefions

claudishave.dk Østergade 14, 7620 Lemvig
9788 8370 claudishave@gmail.com

• Hosen • Nickers
• Polo • T-Shirts
• Jacken
• Shorts:

Rose/rød/hvid
Pr. stk. 59,95

BAGERI

+pant

Hotel Nørre Vinkel

Sparen Sie

Today’s

1L

Vi modtager gerne salgsbare effekter
Tlf.: 2320 5433 - 5174 0072

Lemvig Feriecenter

TAKE
AWAY

00

o

• Bio Specialkaffee
• Mittagsgerichte
• Süsse Brötchen und
Kuchen
Lemvig
• Lokale Eis
Sejlklub
• Take away

Ferielukket

11

00

vej

• Økologi
• Hjemmebag
- også glutenfrit
• Lokale produkter
• Specialiteter
• Gavekurve

Osterbjerg 14, 7620 Lemvig

o

10

95

Industrivej 1
7620 Lemvig

Tlf. 97KØBMAND
82 11 30
Åbent hver
dag 7-19
MIN
Lemvig

7 bis 19 Uhr geöffnet
Industrivej 1 · Täglich
7620vonLemvig
Tlf. 97 82 11 30
Følg os på

Havnegade 52 · 7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 25 55

facebook
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EGNENS STØRSTE
SUPERMARKED

Der größte
Supermarkt
der Region

HER FINDER DU ALT TIL DIT KÆLEDYR
Hier finden Sie alles für Ihr Haustier

ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-21.00

Fuldfoder tørkost / Alleinfutter-Tockennahrung

VI HAR DET HELE...

KOLONIAL • FRUGT GRØNT • BLADE • AVISER • TIPS • LOTTO •DELIKATESSE

FRISK KØD FRA SLAGTER

Naturlige snacks / Natürliche Snacks

DEN LOKALE KØBMAND
BYDER DIG VELKOMMEN

Åbningstider/
Öffnungszeiten:

WIR HABEN ALLES...

LEBENSMITTEL • FRUCHT • OBST • TOTO • LOTTO •DELIKATESSEN

MANDAG - FREDAG (MO-FR):
Kl. 9.30 - 17.00

FRISCHES FLEISCHWAREN VON METSGER

Liner & seler / Leinen und Geschirre

LØRDAG (SA):
Kl. 9.30 - 13.00

KYSTCENTER

SØNDAG (SONTAG):
Lukket / Geschlossen

HARBOØREV

EJ

HAVN

ÆRØVEJ

DAG
T
VER
H
COUN
IS
S
D
I
TIL
PR
GULT OG GRØNT
FRUG

HARBOØRE
FÆRGE

Altid mere
end 1000 gule
discount-priser!

THYBORØN - Drejøvej 1 (kan ses fra Lemvig-vejen) - tlf. 9783 1980
80
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Kirkevang 2. 7620 Lemvig . Tlf. 9783 6560 . WWW.KENNEL-MAJ.DK
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Nordsmark i Vemb

HERRETØJ & FODTØJ

TØRRINGHUSE MARKED
ÅBENT HVER LØRDAG, SØNDAG & HELLIGDAGE KL.10 -17

Herrenbekleidung und Schuhe

GRATIS ADGANG • KOSTENLOSS EINTRITT
3000m2

899,-

REGNSÆT
VINDJAKKER

1299,1699,1999,-

JAKKE, BUKSER,
SKJORTE, SLIPS

1699,- 2499,2999,- 3499,-

Undertøj
Sportstrøjer
el. trusser

3 stk 250,-

Korte ærmer
el. korte ben

3 stk 300,-

SKJORTER

HERREBUKSER
livvidde 76-160 cm

3 par 1000,-

COWBOYBUKSER

LUKSUS HERREBUKSER
1 par 799,- 2 par 1400,1 par 899,- 2 par 1600,-

2 par 500,2 par 800,2 par 1200,-

HABIT, SKJORTE,
SLIPS

SMOKING, SKJORTE
& SLØJFE

1699,- 2499,2999,- 3499,-

KJOLESÆT, SKJORTE,
VEST og SLØJFE

g og
n
i
r
d
Foran else uden
nd
forse regning
be

Hvid, Grå & Sort

1999,-

korte el. lange ærmer

1 stk 199,3 stk 500,-
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Der flohmarkt in Tørringhuse ist ein
großser 3000m2 überdachter Markt,
wo mit allem gehandelt wird!

ÅBNINGSTIDER/ÖFFNUNGSZEITEN
2022/2023
HVER/JEDER LØRDAG-SØNDAG
KL. 10 -17
BEDEDAG
d. 13. 14. 15. maj kl. 10-17
KR. HIMMELFARTSDAG
d. 26. 27. 28. 29. maj kl. 10-17
PINSE
d. 4. 5. 6. juni kl. 10-17
SOMMER ÅBENT
d. 5. juli – d. 21. august.
Bemærk: Lukket hver mandag / Gesclossen
jeden Montag
JUL/NYTÅR
d. 27. 28. 29. december kl. 10-17
(Lukket/Geschlossen: d. 24. 25. 26. 31. dec.
samt d. 1. januar 2023)
UGE 7 2023
d. 16. 17. 18. 19. februar
kl. 10-17

TOPMAN Herresko
hytte eller snøre

1099,-

2999,-

Åbent: Man - tors: kl. 9.30-17.30 · Fre: kl. 9.30-18.00 · Lør: kl. 9.30 - 13 · Nørregade 14,Vemb - 9748 1022 - www.nordsmark.com
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Tørringhuse Marked er et 3000m2
stort indendørs kræmmermarked,
hvor der handles med alt mellem
himmel og jord!

PÅSKE 2023
d. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. april kl. 10-17
BEDEDAG 2023
d. 5. 6. 7. maj kl. 10-17

CAFÉTERIA
Åbningstiderne følger markedets åbningstider.
Vi tilbyder kaffe, kage, franskbrød, smørrebrød
samt diverse grill.
Die Öffnungszeiten der Caféteria folgen den
Öffnungszeiten des Marktes.
Wir bieten Kaffee, Kuchen, französisches Brot,
offene Sandwiches und Grills.

WWW.TØRRINGHUSE-MARKED.DK
LEMVIGVEJ 101, 7620 LEMVIG . M: 22 16 90 16
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Fiskeri

ØSTER ØRS
FISKESØ

- Måske Danmarks smukkeste beliggenhed!

2 Timer/Stunden Kr. 90 - €12
3 Timer/Stunden Kr. 110 - €15
4 Timer/Stunden Kr. 130 - €18
6 Timer/Stunden Kr. 160- €22

Keine Fang-begrenzung

Der kræves ikke nationalt
fisketegn for at fiske.
Die nationale dänische
Angelkarte ist beim Angeln in
diesem See nicht nötig

>>Øster Ørs<< Rom . Ørsvej 16 . 7620 Lemvig . Tlf. 2125 2219

ANGELAUSRÜSTUNG
Die größte Auswahl
der Region

Lemvigvej 101, 7620 Lemvig • Tlf. 22 16 90 16

Fangfrischer Fisch direkt vom Kutter

Salg af fiske fisk DIREKTE FRA KUTTER i
Lemvig Havn ved Mathildes Kaj. Her finder
du alt i rødspætter, torsk, røget laks,
makrel, levende hummer m.m.

In der Lemvig Kommune gibt es viele Angelmöglichkeiten im Meer, im Fjord oder im See. Am
Hafen in Thyborøn finden Sie auch mehrere Fischboote, die mit Touristen auf das Meer hinausfahren
damit man im tiefem Wasser angeln kann. Sie finden auch viele Put & Take Seen, wo Fischbegeisterte
in allen Größen stundenlang ihren Spaß haben können. In der Kommune finden Sie sechs Put & Take
Seen. Denken Sie daran, Angelkarten zu kaufen, um in dänischen Gewässern fischen zu können. In Put
& Take-Seen sollten Sie keine Angelscheine verwenden. In der Umgebung können Sie im Buus im Hafen
von Lemvig kaufen.

Vi sælger det obligatoriske fisketegn
Wir verkaufen den obligatorischen Angelshein

HVER
LØRDAG
kl. 10 -12
JEDEN SAMSTAG

von 10 -12 Uhr

Verkauf von Fischfischen direkt vom
Kutter am Lemviger Hafen, Mathildes
Kaj. Hier erhalten Sie allerlei
fangfrischen Fisch wie Scholle,
Kabeljau, Räucherlachs, Makrele,
KOM og gør
etc. lebende Hummer.

en god handel!

BRUNO- TLF. 2498 8339

www.elsalg.dk

Antik

ANTIKVITETER
& RETRO

TØRRINGHUSE MARKED
FRISKE FISK FRA KUTTER

ANGELN

Retro, Design, Porcelæn, Glas
Retro, Design, Porzellan, Glas

PUT & TAKE
2 timer/stunde

Taglich geöffnet 13-17

100,-/13 Euro

Lukket mandag & tirsdag

3 timer/stunde

130,-/18 Euro

Gesclossen Montag & dienestag

4 timer/stunde

150,-/20 Euro
Åbningstider:
Onsdag kl. 13.00 - 17.00
Fredag kl. 13.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 16.00
... eller efter aftale

Mosevej 5, 7620 Lemvig . Tlf.: 2448 2490

Schauen Sie auf ein
tolles Schnäppchen
vorbei!

VEJLBY

PRISER/PREIS
pro Angelrute

Åbent alle dage 13-17

5 timer/stunde

170,-/23 Euro
Dagkort/ Tagekarte

400,-/54 Euro

Søen der er 8000 m2 stor ligger godt i læ. Der
udsættes regnbueørreder og bækørreder
fra 1-5 kg flere gange om ugen, så der altid
er stor fiskebestand. Put and take-søen har
åben hele året fra solopgang til solnedgang.

Børn under
12 år: 1/2 pris
Ingen fangstbegrænsning!
Kinder bis 12
jahre 1/2 preis
Kein Fangbegrenzung!

Der 8000m² große See liegt in Lee. Mehrmals
in der Woche werden Regenbogenforellen und
Bachforellen mit einem Gewicht zwischen 1 und
5 Kilo eingesetzt und der Bestand der Fische
ist immer groβ. Put and take – der See ist das
ganze Jahr über offen – von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang.

www.vejlbyputandtake.dk
Harbogade 5A, 6990 Ulfborg · Tlf. 2032 3857 - 2046 8906
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Egnens største udvalg

Børn under 12 år - 1/2 pris
Kinder inter 12 Jahren - 1/2 Preis

Der er masser af muligheder for lystfiskeri i Lemvig kommune. Uanset om du er til
havfiskeri eller du hellere vil fiske ved fjorden eller en sø. På havnen i Thyborøn finder
du indtil flere kuttere, der sejler ud med turister for at fiske på dybere vand, end der er muligt
fra høfderne. Og hos områdets mange put & take søer er der timevis af fornøjelser for både
små og store fiskeentutiaster. Hele seks Put & Take søer finder du i Lemvig-området. Husk at
købe fisketegn for at kunne fiske i danske farvande. Du skal ikke bruge fisketegn i Put & Take
søer. På egnen kan du købe fisketegn hos Buus på havnen i Lemvig.
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2

8 Timer/Stunden Kr. 190- €26

INGEN
fangstbegrænsning

ANTIK PÅ LANDET.COM

FISKEUDSTYR
250 m

Nordmarksvej 6, 7673 Harboøre, tlf. 30 66 40 70
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Velkommen til Loch Nees

Put & Take og Fodboldgolf
Preisgünstige Ferienhäuser in der Nähe der Angelseen
Sowohl täglich als auch wöchentlich.

LOCH NEES HAR NU 4 SØER!
2 ørredsøer - Storsøen på 11.000 m2 og Skovsøen
på 8.000 m2, hvor der udsættes regnbue-, bæk- og
guldørreder samt brødding mv. i størrelser fra 1-9 kg.

LOCH NEES HAT JETZT 4 SEEN
2 Forellenseen - Storsøen auf 11.000 m2 und Skovsøen auf
8.000 m2, wo Regenbogen, Bach und Goldforelle sowie
Brotbrot usw. ausgesetzt sind. in größen von 1-9 kg.

Catch & Release Sø på 7.500 m2 med stør, karper,
suder, aborrer, maller og geder. Stør op til 50 kg.
Bemærk – alle fisk fanget i Catch & Release søen skal
genudsættes. LÆS REGLER for fiskeri i C & R, da
der skal bruges specielt grej.

Catch & Release Sea von 7.500 m2 mit Stör, Karpfen,
Suder, Barsch, Wels und Hecht. Stör bis zu 50 kg Hinweis:
Alle im Catch & Release Lake gefangenen Fische müssen
verworfen werden. LESEN Sie die Regeln für das Angeln in C & R, da spezielle Ausrüstung verwendet werden
muss.

Speciel fiskesø for børn med rigtig mange fisk.
FACILITETER: Shelters til overnatning, tipi, bålsted,
grill, læhegn, læskure, borde og bænke, renseplads
og handicaptoilet.
Åbningstider er fra solopgang til solnedgang.
I vinterhalvåret kan der altid fiskes fra
kl. 6 – 21.

Spezieller Angelsee für Kinder mit vielen Fischen.
AUSSTATTUNG: Unterstände für Unterkunft, Tipi, La-

gerfeuer, Grill, Unterstand, Unterstand, Tische und Bänke,
Reinigungsbereich und behindertengerechtes WC.
Öffnungszeiten sind von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. In den Wintermonaten kann immer
gefischt werden ab 6 bis 21 Uhr.

Sandbækvej 9, 7570 Vemb . Tlf. 20 44 17 30
86
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Weitere Infos unter www.lochnees.dk

LOCH NEES FODBOLDGOLF

Flot og udfordrende 18-hullers fodboldgolfbane i den skønneste vestjyske natur. Der er også mulighed for
at spille 7-mands fodbold, petanque og hammerkast. En hel dag fuld af gode aktiviteter! Alle aktiviteter på
Fodboldgolfbanen for samme pris.
LOCH NEES FUSSBALLGOLF

Schöner und anspruchsvoller 18-Loch-Fußballgolfplatz in der schönsten Natur Westjütlands. Es besteht
auch die Möglichkeit, 7-Mann-Fußball, Petanque und Hammerwurf zu spielen.Ein ganzer Tag voller guter
Aktivi-täten! Alle Aktivitäten auf dem Fußballgolf Platz zum gleichen Preis

www.lochnees.dk . Find os også på
Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn

87

Kunst
På Lemvigegnen finder du masser af dygtige kunsthåndværkere. Lige fra Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg
og Ravhuset i Thyborøn til områdets mange keramikere, billedkunstnere m.fl. og salg igennem spændende gårdbutikker.
Mange af dem har åbent i deres værksteder flere dage om ugen
gennem sommeren, se i annoncerne.
In der Lemvig Kommune gibt es viele gute Kunstgewerbler
— die Hornwarenfabrik in Bøvlingbjerg, Ravhuset im Thyborøn und einige Keramiker, Sowie Verkauf über spannende Hoffläden, die Sie in den Sommer-monaten in ihre Werkstätten einladen,
Schau in die Anzeigen.

Unik kunst og brugskunst

- se www.strejffraverden.dk

NORM

KERAMIK
& MALERIER

VELKOMMEN
Torsdag/fredag kl. 11-17
i butikken fyldt med unikt, klassisk og farverigt kunsthåndværk,
brugskunst, tøj, tasker, tørklæder og smykker fra hele verden.
Mandag kl. 14 - 16 i maj - august

Jette Brøndum • Trehøjevej 4 • 7600 Struer • 2047 8820
jette@strejffraverden.dk • www.strejffraverden.dk

Keramik und gemälde
Lertøj

- efter gammel pottemagertraditoner!

Velkommen i butikken med
unikt, klassisk og farverigt
Stort udvalg i tasker
og tørklæder
kunsthåndværk,
tøj, tasker,
tørklæder og smykker fra hele
verden og hygge på terrassen.
Åbningstider
Tors. kl. 12 -17
Fre. kl. 11-17
Lør. - søn. kl. 11-16
Ekstra åbent i alle ferier

Udstilling

- af forskellige lokale kunstnere

My Soul

Arbejdende
keramikværksted
Galleri
Gåtur på krukkestien

Stort udvalg i polsk stentøj

Jette Brøndum · Trehøjevej 4 · 7600 Struer
Klassisk hør
2047 8820 · jette@strejffraverden.dk · strejffraverden.dk
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VELKOMMEN TIL

Lemvigvej 13, Resen, Struer . T: 9786 1073 . M: 3028 8673
anna@bjerrekeramik.dk . www.bjerrekeramik.dk

I naturskønne omgivelser, med udsigt
over Limfjorden, ligger LoPe — en
stemningsfuld og autentisk butik med
et udvalg af interiør, brugskunst og
LoPe keramik fra eget værksted.
Se åbningstider på LoPe.dk
LoPe v/ keramiker Lone Pedersen
Remmerstrand 31, Nr. Nissum
7620 Lemvig
Find os på Instagramm og Facebook
@lopekeramik

Turistguide 2022 | Lemvig-Thyborøn
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Besøg Kunsthåndværker
Porcelinges lille butik
og arbejdende værksted
i Staby.
Unikt beklædning, også
lavet specielt til dig.
Stort udvalg af smykker
m.m. alt fra danske
kunsthåndværkere.

Feriehuse

Aktuelle åbningstider
tjek www.porcelinge.dk

Lemvigegnen er kendt for håndværk i særklasse.
Uanset om det er en tømrer, maler eller andre
service virksomheder, som du finder på de følgende sider.

eller kontakt mig for et
besøg
tlf. 24612340
inge@porcelinge.dk

Egnens feriehus bureauer tilbyder mange gode feriehuse
til turisterne og laver gerne aftale med dig, hvis du kunne
tænke dig at udleje dit hus.

Følg os på facebook
eller Instagram

I øvrigt er der her i guiden et afsnit, som giver dig alle nyttige
numre på lægevagt, politi, dyrlæger osv. (Se side 98).
FERIENHÄUSER
In dieser Führung finden Sie einen Übersicht mit nutzvollen Telefonnummern für Notartzt, Polizei, Tierartzt u. a. (Seite 98).

Staby Kirkevej 17, 6990 Ulfborg

Ringkøbingvej 39 · 7620 Lemvig
Tlf. 2083 9227 · fliseroghegn@jubii.dk

VI TILBYDER

Kreative flisebelægninger.
Beskæring, træfældning & topkapning.
Vedligeholdelsesfrit hegn i flere prisklasser.
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ER:

ÅBNINGSTID

DANSK
DESIGN

dag kl. 7-18
Mandag - lør
Lukket søndag
tag 7-18 Uhr
Montag-Sams
lossen
Sonntag gesch

NYHED

VEDA TOUCH
dark oak & pure grey

86.120,–

*

Reparation, ombygning, nybyg af dit

SOMMERHUS?

Strømlinet udtryk
-- stort indtryk.
Veda Touch har et elegant og tidløst
design, der passer perfekt til ethvert
moderne hjem. Det grebsløse design
har et strømlinet udtryk og åbnes nemt
med en enkelt berøring med fingeren,
knæet eller hoften.
Kvik Lemvig

* Vejledende udsalgspris er for skabe, sokkel og
bordplade. Ekskl. vask, armatur, stænkpanel,
hvidevarer, samling, levering og montering

Storegade 1
Tlf. 97 81 13 96
kvik.dk/lemvig

kt os
Konta et
og få nde
gte
uforpli d!
tilbu

Wir waschen Ihre Wäsche
von Tag zu Tag sauber.
Vormittags zu erreichen

Storegade 16 . 7620 Lemvig . Tlf.: 9781 0409

Tag- & Facaderenovering
Tømrer & Snedkerarbejde
Glarmesterarbejde
Låse- & tyverisikring
Gulvsalg & -afslibning
Tegnestue & projektering
Salg af vinduer & døre
Køkken & bad inventar

Tierar
t

z mit

Totalbyggeri til tiden

Storegade 1 . Lemvig - Tlf. 9782 1395

notdie

Klinik:

Telefon tidsbestilling/vagt:

Lemvig
Struer
Vemb

9788 9500
9785 4566
9788 9500

nst

Industrivej 53
Bødkervej 1c
Burvej 8

Konsultation efter aftale
www.dyrlaegegruppenvest.dk
Beratung nach Vereinbarung
Følg os på facebook

www.rosenberg-madsen.dk

Et unikt 600 m2 luksus bjælkehus, der rummer 9 dobbeltværelser, 6 badeværelser, en hems til sovende eller legende
børn, stort fælleskøkken med sammenhængende stue, 3 pejse, poolbord, indendørs swimmingpool, sauna og udendørs jacuzzi/spa.
Ein einzigartiges 600 m2 Luxus-Blockhaus. Das Haus verfügt über 9 Doppelzimmer, 6 Bäder, ein Dachboden für
Kinder zum Spielen und Schlafen, eine große, offene Küche mit Essund Wohnzimmer, 3 Kamine, Pool-Billard, Schwimmbad, Sauna und
Outdoor-Jacuzzi/Spa.

En unik luksusferie i det vestjyske

A unique 600 m2 luxury log house with 9 double bedrooms, 6 bathrooms, a loft for sleeping or playing children, a large combined kitchen/living room, 3 fireplaces, a pool table,
an indoor swimming pool, a sauna and an outdoor jacuzzi/spa.

Kontakt:
Christoph Schliemann
Email: jc_schliemann@hotmail.com
Mobil: +45 2125 0854 . Telefon: +45 9690 0916

www.bjælkehytten.com . www.bjaelkehytten.com
Bjælkehytten . Engbjergvej 18 . 7620 Lemvig
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ALT ENTREPRENØRARBEJDE
UDFØRES!
l

Autoriseret kloakmester
l

l

Reparation af plæneklippere og
andre havemaskiner / Reparatur von
Rasenmähern und anderen Gartengeräten
Reparation / Reparaturen
Reservedele / Ersatzteile

Montering af rottespærre
l

l

TV-inspektion

Autoriseret VVS Installatør

Belægningsarbejde

Tilbehør / Zubehör
Nye maskiner / Neue Geräte

Højtryksspuling af kloak
FIND OS HER

Book en skøn
sommerhusferie
med Sol og Strand

Buchen Sie einen
schönen Urlaub bei
Sonne und Strand

Sol og Strand tilbyder +6500 attraktive
sommerhuse, personlig service,
kvalitetssikret rengøring og tryghedspakke.

Sonne und Strand bietet +6500 attraktive
Ferienhäuser, persönlichen Kundendienst,
qualitätsgesicherte Reinigung und eine
Rundumversicherung an.

Thyborøn

Ho

um

åve

j

Vandborg

Lemvig

Klik ind på sologstrand.dk
og bliv inspireret til en skøn ferie.
Tlf. 97 82 01 75 – 23 11 90 09
www.vejlbyottesen.dk . info@vejlbyottesen.dk

,

Besuchen Sie sonneundstrand.de,
und lassen Sie sich für Ihren nächsten
Urlaub inspirieren.

Houmåvej 22 . Houe . 7620 Lemvig . Tlf. 9783 6302

Udlej trygt dit
sommerhus
og tjen op til
43.200 kr.
skattefrit

• Det er gratis at komme i gang
• Ingen binding på aftalen
• Kvalitetssikret rengøring
• Attraktiv forsikringsaftale

Få en gratis
udlejnings
vurdering

Sol og Strand • Vejlby Klit 22 • 7673 Harboøre • +45 97 83 77 00 • vejlby-klit@sologstrand.dk
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TIDEN FOR AT SÆLGE DIT SOMERHUS
HAR ALDRIG VÆRET BEDRE
• Mange købere i markedet
• Lav rente • Lavt udbud
Bestil en gratis salgsvurdering
• Ring 97 82 29 00

Overnatning

i naturen

I Vestjylland er der rig mulighed for at komme tæt på naturen.
Måske bliver du så grebet af det, at du har lyst til både at lave mad
og sove under åben himmel. I så fald er der masser af muligheder for det,
for i Lemvig kommune er der cirka 15 shelter-pladser (se midterkortet), hvor
der både er mulighed for at overnatte i en shelter og/eller lave din aftensmad over bål.
Vil du hellere sove i dit eget medbragte telt er der også masser af steder,
du kan gøre det. I sommerperioden kan der være rift om at sove på shelter-pladserne, så derfor kan det være en god ide at booke plads i forvejen.
Det kan du gøre på www.naturstyrelsen.dk, hvor du også finder mere info
om hvor de forskellige shelter-pladser ligger og hvad der er af faciliteter.
PAS PÅ ILDEN UNDER TØRKE!
Når naturen er tør, øger et risikoen for naturbrande. Hold dig derfor
orienteret om forbud mod brug af åben ild, når du planlægger, at opholde
dig i naturen.

SHELTER PLÄTZE
Westjütland besteht aus Natur. Man entkommt ihr nicht, weil überall
Natur ist. Vielleicht kochen Sie im Freien und schlafen draußen? Möglich ist es. In
der Lemvig Kommune gibt es 15 Shelter Plätze (Sehen Sie die Karte in der Mitte
von der Zeitung) wo man übernachten oder einfach kochen darf. Ein eigenes Zelt
darf auch mitgebracht werden.
Im Sommer sind die Shelterplätze sehr populär. Sie können einen Platz buchen
auf www.naturstyrelsen.dk, wo auch weitere Informationen zu finden sind.

BEI DÜRRE AUF DAS FEUER AUFPASSEN!
Wenn die Natur trocken ist, besteht erhöhtes Risiko für Brände? Befolgen Sie die Anweisungen und Verbote betreffs des Feuers, wenn Sie in der Natur sind.

/sjferiehusudlejning /nordseeurlaub.dk

Vejlby Klit

ALT

SJ Feriehusudlejning udlejer mere end 550 skønne
og kystnære feriehuse direkte ved Vesterhavet og
Limfjorden.

ME

IM

Vi har feriehuse for enhver smag og pengepung
– se vores store udvalg på:
www.feriehusudlejning.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev:
www.feriehusudlejning.dk/nyhedsbrev

IG
!

VEJLBY KLIT · VRIST · GJELLERODDE

ID TÆT PÅ D

H

E

HOLD DA HELT FERIE
VED VESTERHAVET/
LIMFJORDEN

R IN
NÄ
DE I N ER

HUSK!

URLAUB

PUR AN DER
NORDSEE UND
AM LIMFJORD

Du får kr. 43.200,-*
i fradrag, når du
udlejer gennem
et bureau
*2022-takst

SJ Feriehusudlejning vermietet mehr als 550 schöne
und küstennah gelegene Ferienhäuser direkt an der
Nordsee und am Limfjord.
Wir bieten Ferienhäuser für jeden Geschmack
und Geldbeutel – unsere große Auswahl
finden Sie unter: www.nordseeurlaub.dk
Hier können Sie unsere Newsletter anmelden:
www.nordseeurlaub.dk/newsletter

HAR DU ET GODT
FERIEHUS I LEMVIG
ELLER ULFBORGOMRÅDET – OG VIL
DU LEJE DET UD?
SÅ KONTAKT
SJ FERIEHUSUDLEJNING.

SJ Feriehusudlejning · Strandvejen 86 · Vrist · 7673 Harboøre · Tlf. 9783 4760
sj@feriehusudlejning.dk · www.feriehusudlejning.dk · www.nordseeurlaub.dk
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Nyttige numre

Schöne Ferienhaüser
in Vejlby Klit

NÜTZLICHE TELEFONNUMMERN

DISTRIBUTION

ALARM / NOTRUF: 112

Lemvig-Thyborøn Turistguide udkommer i hele Lemvig Kommune, samt
dele af Thyholm, Struer, Holstebro, Ringkøbing og Skjern Kommuner.

POLITI / POLIZEI: 114

Vi samarbejder om udlevering med egnens feriehussulejnings bureauer, hvoraf ca. 13.500 stk. udleveres gennem nøgleposer hos
bureauerne:

LÆGEVAGTEN / ÄRZLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
+45 7011 3131

Udlej dit
feriehus hos os!
Kontakt os for en

uforpligtende
ud

lejningsvurdering
Og hør mere om
de skattefrie

43.200,-

TANDLÆGEVAGTEN / ZAHNARZT BEREITSCHAFTSDIENST
+45 4051 5162
APOTEKERVAGTEN / APOTHEKE-WACHE
+45 9782 0266
FALCK / AUTO RETTUNGSDIENST
+45 7010 2030

feriehusudlejning.dk

feriepartner.dk/vejlbyklit

feriepartner.dk/odden

sologstrand.dk

danland.dk

dancenter.dk

dansommer.dk

novasol.dk

klitferie.dk

REDNINGSRINGEN / AUTO RETTUNGSDIENST
+45 9782 0411
PRAKTISERENDE LÆGER / ÄRZTE
• Lægerne i Østergade: +45 9782 1777. Østergade 24, 7620 Lemvig
• Nordic Medicare: +45 9663 0099 / 9646 5666. Havnen 18, 7620 Lemvig
• Klinik for Almen medicin: +45 7843 5080. Vænget 102, 7620 Lemvig
• Lægehuset: +45 6913 7488. Fårevej 143, 7650 Bøvlingbjerg
• Alles lægehus: +45 9783 2300. Ærøvej 1A, 7680 Thyborøn
• Lægerne Vesterager & Tved: +45 9785 0055. Bredgade 67, 7600 Struer
TANDLÆGER / ZAHNÄRZTE
• Tandlægehuset Ågade: +45 9782 0815. Ågade 7, 7620 Lemvig
• Tandlæge Ole Hulegaard: +45 9782 0955. Søndergade 3, 7620 Lemvig
• Byens tandklinik: +45 9749 1330. Holmgade 2D, 6990 Ulfborg
• Tandlægehuset Struer: +45 9785 1651. Bredgade 65B, 7600 Struer

toftum-bjerge.dk

feriepartner.dk/vedersoeklit

Desuden omdeles guiden fra ca. 400 relevante uddelingssteder
som: Turistbureauer, Campingpladser, Hoteller & Restauranter, supermarkeder m.m. Samt hos alle annoncører og gågadebutikker i
Lemvig og Thyborøn.
Der tages forbehold for trykfejl.

DYRLÆGER / TIERARZTE
• Lemvig Dyreklinik: +45 9788 9500. Industrivej 53, 7620 Lemvig
APOTEKER / APOTHEKEN
• Lemvig Apotek: +45 9782 0266. Vasen 6, 7620 Lemvig
• Thyborøn Apoteksudsalg: +45 9783 1024, Bredgade 7, 7680 Thyborøn
• Bøvlingbjerg Apotek: +45 9788 5011, Fårevej 143, 1, 7650 Bøvlingbjerg
• Ulfborg Apotek: +45 9749 1144. Bredgade 9, 6990 Ulfborg
• Struer Apotek: +45 9785 1052. Østergade 11, 7600 Struer

ANNONCER TIL NÆSTE
ÅRS UDGAVE
Kontakt vores konsulent
Benny Vejlby
Tlf.: 2990 1020
Mail: turist@bvreklame.dk

UDGIVELSE
BV reklame ApS
Ringkøbingvej 12, 7620 Lemvig
Tlf. 97811020, info@bvreklame.dk
www.bvreklame.dk

REDAKTION
”Broværk” Christian Toft Bro, m. fl.
ANNONCER
Kundekonsulent Benny Vejlby &
BV reklame
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FOTOS
Benny Vejlby
visitnordvestkysten.dk
Forside: Heidi Birk-Nielsen
(instagram: langsand104)
Ingelise Øgendahl Pedersen m. fl.
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TURISTINFORMATION / TOURISTENINFORMATION
• Lemvig Bibliotek & Turistinformation: +45 9663 1500, Skolegade 3,
7620 Lemvig

Turistguiden er trykt
på Svanemærket
papir, i ønsket om
at BV reklame kan
være med til at
mindske den samlede
miljøbelastning fra
produktion til forbrug.

Wunderschönes Ferienhaus für
unsere Familie und lieben Vierbeiner
„Das Haus war modern und liebevoll eingerichtet und
hätte für unsere Familie mit Kindern und Hund nicht
besser ausgestattet sein können.
Die Nähe zum Strand haben wir sehr genossen. Ein
wunderschöner Urlaub und ein toller und freundlicher
Service. Wir kommen gerne wieder.“
Sie können unser neues Magazin im Büro abholen
oder alle unsere Häuser auf unserer Website sehen:
feriepartner.de/vejlby-klit.

Feriepartner
Vejlby Klit
Vejlby Klit 137
DK-7673 Harboøre

(+45) 96 64 02 00
vejlbyklit@feriepartner.dk
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SAFARI
OUT WEST

Vestkystens største udbyder af guidede ture året rundt
Der größte Anbieter der Westküste von geführten Touren das ganze Jahr über
The largest provider of guided tours on the West Coast all year round

Book now www.jyllandsakvariet.dk
Thyborøn

Thyborøn / Agger

Sælsafari og delfinsafari med båd
Robbensafari und Delfinsafari mit Boot
Seal safari and dolphin safari by boat

Limfjorden

Thyborøn / Hvide Sande

Fra fjord til bord
Hilf mit bei der Fütterung
Help feed the fish

Ravsafari med ravgaranti
Bernsteinsafari
Amber safari

Thyborøn / Husby

Ture med Traktorbus
Touren mit dem Traktorbus
Tours by tractor bus

Jyllandsakvariet
Vesterhavsgade 16
7680 Thyborøn
+45 97 83 28 08
info@jyllandsakvariet.dk

Østerssafari
Austernsafari
Oyster Safari

Iskunsten
Jernbanegade 1A
7680 Thyborøn
+45 97 83 28 08
info@iskunsten.dk
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