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Forord 
Den 21. april 2021 blev 10 års indsats kronet med succes, da UNESCO godkendte Geopark 

Vestjylland som Global Geopark. Dermed blev vi  del af et verdensomspændende netværk af 

geoparker og samtidig del af den endnu større UNESCO-familie, der også omfatter verdensarv, 

biosfæreområder, verdensmålsskoler, kreative og lærende byer over hele verden. 

Vores vestjyske udnævnelse er en succes, der skyldes en samlet indsats fra rigtig mange 

samarbejdspartnere, og vi vil derfor gerne dele fejringen af UNESCO-godkendelsen med så mange 

som muligt. Det er derfor med stor glæde, at vi kan præsentere et program med 44 forskellige 

arrangementer, som giver lokale borgere og gæster i vores område en mulighed for at opleve de 

mange værdier, som vores egn byder på, og som vi er stolte af.  

God fornøjelse og tak til vores mange partnere, der bidrager til gode oplevelser! 

 

 

 

 

 

Steffen Husted Damsgaard 

Formand for bestyrelsen  
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UNESCO Globale Geoparker 
UNESCO Globale Geoparker er særlig udpegning, der udgør en væsentlig del af UNESCOs Internationale 

Geoscience and Geopark Program. Udpegningen af geoparker under UNESCO blev vedtaget af de 195 

medlemsstater på den 38. generalkonference den 17. november 2015 i Paris. Hermed anerkendte 

regeringerne betydningen af en sammenhængende forvaltning af enestående geologiske formationer og 

landskaber. Sammen med UNESCO Verdensarv og biosfære-reservater udgør de Globale Geoparker et 

sammenhængende sæt af værktøjer til at fremme bæredygtig udvikling, der skal bidrage til at nå FN's 

2030 globale udviklingsmål ved at kombinere globale og lokale perspektiver. UNESCO Globale Geoparker 

fortæller tilsammen historien om jordens skabelse over 4600 millioner år - både de geologiske processer, 

der har fundet sted og menneskets rolle i udviklingen. Den 21. april 2021 godkendte UNESCOs Global 

Geoparks Council 8 nye geoparker i Europa  og Asien, og dermed nåede antallet af UNESCO Globale 

Geoparker op på 169 fordelt på 44 lande. 
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Lørdag den 16. oktober  

Vandretur på Hjerl Hede og ved Flyndersø  
Kom med Kira Jørstad Klinkby, der er formidlingsinspektør på Hjerl Hede Frilandsmuseum og geolog Lise 

Kristensen fra Holstebro Kommune på en guidet vandretur og få en fortælling om istidslandskabet ved Hjerl 

Hede og Flyndersø. 

Med afgang fra Hjerl Hede Frilandsmuseum går vi gennem plantagen ud over istidslandskabet ved Hjerl Hede, 

hvorfra vi kan nyde udsigten over Flyndersø. Du bliver klogere på, hvordan landskabet er blevet formet i 

istiden, og hvordan mennesker har forsøgt at udnytte og senere beskytte det. Der vil være fortællinger om 

livet på heden i gamle dage, og om hvordan området plejes i dag for at bevare det for eftertiden.   

Tid: Lørdag den 16. oktober 2021 kl. 14:00 – ca. 16:30 

Mødested: Hovedindgangen til Hjerl Hede Frilandsmuseum, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup  

Turledere: Kira Jørstad Klinkby, formidlingsinspektør på Hjerl Hede Frilandsmuseum og Lise Kristensen, 

geolog i Holstebro Kommune 

Tilmelding: Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse er gratis. 

Turlængde: Ca. 4 km gåtur gennem kuperet terræn, ikke handikapvenligt 

Praktisk: Medbring selv kaffe/kage til den indlagte pause, tøj og fodtøj efter vejret 
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Guidet vandretur i klitter og istidsgeologi i Husby Klitplantage og ved Græm Klint 
Tag med geolog Mads Kjærstrup, Struer Kommune og biolog ved Naturstyrelsen Tina Pedersen gennem det 

flotte klitlandskab. Vi udforsker de dynamiske klitter, og fortæller om den helt særlige Græm Klint og 

parabelklitter. Biologen fortæller om de tilknyttede naturtyper og det kommende græsningsprojekt i Husby 

Klitplantage. 

Tid: Lørdag d. 16. oktober. Kl.14 til ca.16 

Mødested: Græmvej, 6990 Ulfborg. For enden af Græmvej på Græm Strand P-plads. 

Turledere: Geolog Mads Kjærstrup og Biolog Tina Pedersen Naturstyrelsen Vestjylland. 

Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig. Deltagelse er gratis. 

Turlængde: Ca. 3 km. 

Praktisk: Solidt fodtøj påkrævet. Turen er ikke for gangbesværede. Ikke barnevognsegnet. 
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Med traktorbus i Klosterheden Plantage 
Kom med på en køretur rundt i efterårsskoven, hvor museumsleder Mette Lund Andersen viser spor af 

Klosterhedens historie og fortæller om plantagens brug før og nu. Hør bl.a. om tilplantning af heden, om 

Møllesøens grundlæggelse og om, hvordan skoven har været brugt til at afrette og forme gode 

samfundsborgere.  

Tid: Lørdag den 16. oktober kl. 14-16. 

Mødested: Parkeringspladsen ved Rom Kirke, Ringkøbingvej 80, 7620 Lemvig 

Turleder: Museumsleder Mette Lund Andersen, Lemvig Museum 

Pris: 125 kr. pr. person 

Tilmelding: www.jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/  

Tilmelding senest den 14.10. Turen gennemføres ved minimum 15 tilmeldte.  

Praktisk: Medbring kaffekurv, vi holder en kaffepause undervejs. 

 

 

  

http://www.jyllandsakvariet.dk/da/ture/turkalender/
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Søndag den 17. oktober 
 

Foredrag og guidet tur i Kulturlandskabet Oddesund (gentages 20. og 23. oktober) 
Kom med de lokale frivillige guider på tur og få en indføring i de forskellige tilbud og baggrunden for 

Kulturlandskabet. Der startes med et lille foredrag, hvor du nok får en del at vide om stederne ved det smalle 

farvand Oddesund, som du ikke vidste på forhånd. Herefter er du godt forberedt til at bevæge dig ud i 

området og se og opleve tingene sammen med guiden eller på egen hånd. Man er velkommen til selv at 

medbringe madpakke og evt. kaffe. 

Tid: Søndag d. 17. oktober, onsdag d. 20. oktober og lørdag d. 23. oktober 

- Alle dage kl.11.00 

Mødested: Garnhuset – Sortevej 23, 7790 Thyholm  

Turguide: Per Yde / Lone Børsting (for yderligere info kan Per Yde 

kontaktes på tlf.: 2088 5105) 

Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig. Deltagelse er gratis. 

Turlængde: Foredrag ca. 1 time og rundgang ca. 1 time 

Praktisk: Påklædningen efter vejrudsigten og travesko. 

 

 

Besøg Oddesundtårnet på egen hånd 
Gå op i det smukke, rustikke tårn på en gangvenlig vindeltrappe – er trapper ikke lige noget for dig, er der 

elevator til alle etager. Du får en grundig og alsidig orientering på vejen rundt i tårnet. Så du er godt og 

bredt orienteret, inden du kan nyde den enestående udsigt fra dette strategiske punkt ved Limfjorden 

mellem det europæiske fastland og den Nørrejyske ø.  

Der er elevator i tårnet og et handicaptoilet, og man kan køre helt hen til Oddesundtårnet. I INFO-

bunkeren er der en alsidig orientering om Geoparken. 

Gå evt. en tur på vandrestierne i det varierede landskab og/eller besøg de 4 åbne bunkere omkring tårnet. 

Fra tårnet går der en vandresti på 3,2 km, der tager gæster med rundt langs kyst, strandenge og 

strandsøer.  

Tid: Tårnet er åbent hver dag mellem 8.00 og 22.00 

Adresse: Hovedvejen 1C, 7790 Thyholm. 

Praktisk: Ingen specielle hensyn nødvendige- men der kan være vådt på strandengene. 
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Besøg den historiske vandmølle Aa-Mølle og kom med på guidet tur i området 
Aa-Mølle er en ca. 500 år gammel fredet vandmølle, der regnes for en af de mest interessante af sin slags i 

Danmark. Møllen har det eneste intakte eksempel på en særlig romersk trækform. 

Vandmøllen drives af frivillige, som vedligeholder og viser møllen frem for gæster. Der bydes også på en 

guidet vandretur i området omkring Aa-Mølle, hvor I besøger det oprindelige sted for møllens placering fra 

før en stormflod ødelagde den, og møllen måtte genopføres højere oppe på land, hvor den står nu. Turen 

kommer også omkring et gammelt fredet egekrat og den gamle kystskrænt fra stenalderen samt et flot 

udsigtspunkt på toppen af en issøbakke. 

Børnefamilier er meget velkomne. 

Tid: Søndag d. 17. oktober og tirsdag d. 19. oktober fra kl. 13 til kl.16 kan man opleve møllen i gang og de 

frivillige byder på en kop kaffe og fortæller om og viser møllens forskellige funktioner. 

Søndag d. 17 oktober kl.14 inviterer Aa-Mølle-lauget på en guidet vandretur til bl.a. det gamle møllested, 

det fredede egekrat og en flot udsigtshøj.  

Mødested: Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188 Gudum 7620 Lemvig. 

Turguide: Jørgen Nørby 

Tilmelding:  Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig 

Turlængde: Den guidede tur er ca. 2 km. lang og egner sig ikke for gangbesværede. 

Praktisk: Praktisk beklædning tilpasset årstiden og fugtig eng anbefales.  

Se også Aa-Mølles hjemmeside: aa-moelle.dk 

 

 

  

Aa-Møllen er udover ovenstående åben alle dage fra lørdag d.16. oktober og til og med søndag d. 24. 

oktober og besøget er gratis. 

 

http://aa-moelle.dk/


12 
 

Kom med på stenenes rejse og lær dem at kende 
Hvad hedder stenene og hvor kommer de fra er temaet for denne tur. To af Geopark Vestjyllands frivillige 

stenentusiaster vil tage jer med på stenenes rejse og fortælle om, hvor de forskellige sten kommer fra, og 

hvordan isen har bragt dem hertil og havet har formet dem. Børnefamilier er meget velkomne. 

Tid: Søndag d. 17. oktober kl. 13.30 - ca. 15 

Mødested: Den store P-plads vest for Møllegårdsvej 1, 7673 Harboøre 

Turguider: Karin og Peder Flansmose 

Tilmelding: Der er ingen tilmelding og turen er gratis 

Turlængde: max. 500 m. på kysten. Vi går fra P-pladsen og op over klitten, så barnevogne og rullestole vil 

have svært ved at komme med. 

Praktisk: Varmt tøj og praktisk fodtøj vil være en god ting. 
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Mandag den 18. oktober 
 

Guidet tur til Bjørndal Kalkgrav, Bjørndaltårnet og  gratis besøg på Thyholm 

Egnsmuseum 
Nu kan du få fortællingen om kalkgravningen ved Bjørndal Kalkgrav på Thyholm og samtidig få den 

geologiske forklaring på, hvorfor der overhovedet findes kalk i jordoverfladen på toppen af Thyholm. Det er 

samtidig også fortællingen om, hvordan kalken herfra fik betydning for opførelsen af Esbjerg by. 

Arrangementet byder også på en mulighed for at nyde udsigten fra det 8 m høje Bjørndaltårnet, hvorfra der 

er en flot udsigt. Efter besøget ved kalkgraven er der mulighed for at tage med på et gratis besøg i Thyholm 

Egnsmuseum, hvor man kan nyde sin madpakke og naturligvis besøge museets mange fine udstillinger 

Tid: Mandag den 18. okt. Kl. 10:00 – ca. 11 

Mødested: Bjørndaltårnet, Stokhøjvej 10, 7790 Thyholm 

Turguider: Formand Berit Olesen fra Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø og Herman Römer 

Thyholm Egnsmuseum (mobil 23926558) 

Tilmelding: Der er ingen tilmelding og arrangementet er gratis 

Turlængde: Ca. 200 m. 

Praktisk: Der er en flot udsigt fra tårnet, så tag en kikkert med og godt med varmt tøj. Medbring gerne en 

madkurv og kaffe, som kan nydes på Thyholm Egnsmuseum efter besøget ved Bjørndal Kalkgrav. 

Se information om Thyholm Egnsmuseum på http://www.thyholm-egnsmuseum.dk  

 

http://www.thyholm-egnsmuseum.dk/
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Din Skov – min skov, kreativ workshop for børn i Klosterheden  
Lemvig Museum og billedkunstner Misja Thirslund Krenchel inviterer til en workshop for børn på 

skovlegepladsen i Klosterheden. Her kan børnene sammen med deres forældre eller bedsteforældre arbejde 

med fundne objekter fra skoven og indfarvet beton. Ved at lave aftryk af skovens overflader, ridse ord ind i 

eller fæstne fundne skovobjekter i betonen vil vi sammen lave små skovtavler, der efterfølgende skal udstilles 

i skoven for skovens øvrige gæster.     

Workshoppen er for børn i alle aldre og deres familier og venner.  

Tid: Mandag den 18. oktober i tidsrummet kl. 10:00 –15:00. Man kan komme og gå, som man har lyst, men 

afsæt cirka 2 timer.  

Mødested. Skovlegepladsen, Klosterheden, Staldhøjevej, 7620 Lemvig 

Workshopleder: Billedkunstner Misja Thirslund Krenchel 

Tilmelding: ikke nødvendig. Det er gratis at deltage. 

Praktisk: Husk tøj, der godt må blive beskidt. 
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Istid, krigshistorie og kunstmalere i Toftum Bjerge. 

 
Kom med på en guidet tur i Toftum Bjerge, hvor der undervejs fortælles om alt fra istidsgeologi til Toftum-

malerne og historier fra krigens tid. 

 

Tid: Mandag d. 18. oktober kl. 10 - ca. 12 

Mødested: P-pladsen ved krydset af Solbjergvej og Gl. Studevej, Toftum Bjerge, 7600 Struer  

Turguider: Jakob Houe fra Toftum Bjerge Grundejerforening og Mads Kjærstrup, geolog i Struer Kommune 

Turlængde: Ca. 3,5 km. Vi går nordpå langs stranden og tilbage igennem sommerhusområdet ved Toftum 

Bjerge. Turen følger et af de stiforløb, som grundejerforeningen og Geopark Vestjylland er ved at etablere. 

Praktisk: Husk fornuftigt fodtøj og varmt overtøj. Turen er ikke egnet for gangbesværede. 
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Åben Ø på Venø fra den 18. til den 23. oktober 
Fra 18/10 - 24/10: Venø Havnecafé- og kiosk har åbent kl. 12.30-18.00. Alle kan være sikre på at kunne 

købe lidt til frokost eller tidligt aftensmad, og der tilbydes mindst én ret, tilberedt af råvarer fra Venø. 

Derudover tilbydes kaffe, the, kakao og kage samt diverse godter på hylderne. 

Fra 18/10 - 24/10: Galleri "kluk" udstiller i Venø Havnecafé- og kiosk kl. 13.00-15.00, hvor Kirsten Yde 

udstiller og sælger sine billeder til halv pris.  

Fra 18/10 - 24/10: Venø Menighedsråd har lavet skattejagt i kirkeskoven hele dagen. Gå ind i kirkeskoven 

øst for kapellet, hvor du møder den første post. Når jagten er færdig, afleveres resultatet i Venø Havnecafe- 

og Kiosk. Der vil blive udtrukket en vinder blandt de indkomne resultater, og vinderen vil naturligvis 

modtage en præmie. 

Tir 19/10 og ons 20/10: Lokalguiderne Bjarne, Mogens, Aase, Grethe og Per V tager gæster med på guidede 

ture begge dage: Kl. 14.00  er der rundvisning på Venø Havn med fortællinger om havn og Ø og kl. 15.00 er 

vises der rundt i Venø Kirke med fortællinger om og fra Danmarks mindste kirke. På begge ture lader vi 

"Hatten gå rundt" og indkomne penge går til Venø Færgelaug. 

Torsdag d. 21/10 kl. 19.30 kan du opleve foredraget ”Venøs tilsynekomst i verden” i auditoriet på Venø 

Efterskole. Her vil geolog Johanne Bendix gøre folk klogere på Venøs geologiske og landskabsmæssige 

udformning, og du kan få viden om, hvordan Venø har fået den udformning, den gennem årtusinder og 

siden istiden har haft (se også separat omtale af foredraget under programmet for torsdag) 

Fredag den 22. og lørdag den 23. oktober kl. 13:00 – 15:00 er der udlejning af paddleboards - SUP ved Venø 

Havn, hvor der vil være en instruktør til stede. 

Fredag den 22. Oktober kl. 14:00 til 18:00 tilbyder Venøsund Færgelaug små sejladser af en halv times 

varighed med afgang fra Skonnertbroen ved ydermolen i Venø Havn. 

Lørdag den 23. oktober fra kl. 11:00 til 17:00 kan man besøge den spændende Venø Urtehave og se, hvad 

den lille butik byder på. 

Lørdag den 23. oktober kl. 8:00 indbyder Venø Bådelaug til en morgendukkert ved saunaen på Venø Havn. 

Lørdag den 23. oktober kl. 9:00 indbyder Team Recycling til en frisk morgentur på din mountainbike og 

cykel sammen med os i Venøs skønne natur med start på Venø Havn. 

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.VENOE.DK 

 

http://www.venoe.dk/
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Oplev det særlige landskab på hederne i Stråsø Plantage 
Kom og oplev de mange indlandsklitter på Sønder Vosborg Hede og den storslåede udsigt over Nørre Vosborg 

Hede i den kommende Naturnationalpark Stråsø. Vi fortæller om landskabets dannelse og den tilknyttede 

natur, krydret med lokale skrøner og historier. 

Tid: Mandag d. 18. oktober kl. 15:00 til ca.17.30 

Mødested: Filsøvej 12, 6990 Ulfborg. Herfra kører vi samlet til gåturens startsted. 

Turledere: Karsten Filsø fra Geopark Vestjyllands bestyrelse og Biolog Tina Pedersen Naturstyrelsen 

Vestjylland. 

Turlængde: Ca. 3,5 km. 

Praktisk: Solidt fodtøj påkrævet og medbring gerne vand. Ikke barnevognsegnet. 
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Guidet tur langs Lemvigs skrænter og Lemvig Tunneldal 
Tag med på tur langs skrænterne ned mod Lemvig by og Sø og få fortællingerne om, hvordan dal og kløfter 

er dannet, og hvordan man gennem tiden har fundet plads til erhverv, boliger, trafik og rekreative områder. 

Undervejs kan man nyde mange flotte udsigter.  

Tid: Mandag d. 18. oktober kl. 15- ca.17 

Turledere: Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen og Geograf Sven Højgaard Jensen, DN Lemvig. 

Mødested: P-pladsen overfor Rema 1000, Enghavevej 12, 7620 Lemvig 

Turlængde: Ca. 3,5 km på stierne i bakket terræn. Turen er ikke egnet for gangbesværede. 

Tilmelding: Ikke nødvendigt. Turen en gratis. 

Praktisk: Praktisk fodtøj til en god travetur og egne forfriskninger 
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Tirsdag den 19. oktober 
  

Film om Æ Skawmand og guidet tur i Kulturlandskabet Oddesund Nord 
Mejerist Kristian Vandet Jørgensen kom en dag gående til Oddesund med sit skab, som han boede i fra 1917 

til sin død i 1956. Kom og få historien og oplev stedet, hvor hans skabshus stod. Struer Museum har lavet en 

vandrerute, hvor man guides hele vejen rundt med Kunsthal-bunkeren nærmest broen på den sydlige side af 

hovedvejen som udgangspunkt – men kom først og se en lille film i Garnhuset. Til ruten rundt i landskabet 

hentes app’en  ”Useeum” fra App Store eller Google Play før turen. I 

app’en finder man Skawmanden under Struer Museum (hvis du 

accepterer, at app’en må bruge din placering finder den selv 

historien). Tag endelig børnene med – de plejer at synes, det er en 

mega spændende historie! Denne tur kan du/I gå, når man har lyst 

og tid.                                                                                                                                                   

Tid: Filmen om Æ Skawmand vises tirsdag d. 19. oktober kl. 11:00  

Mødested: Garnhuset, Sortevej 4, 7790 Thyholm. 

Turguide: Per Yde / Lone Børsting 

Turlængde: ca. 2 timer og 3 km. 

Praktisk: Efter vejrudsigten og travesko. Download App’en 

”Useeum” før turen. 

  

Besøg også Kunsthallen Regelbau411 
Regelbau 411 viser udstillingen Nothing Beside Remains af den London-baserede kunstnerduo Lise 

Autogena & Joshua Portway. Med udstillingen undersøges menneskets forhold til komplekse systemers 

kollaps: fra romantiske digte om herskesyge tyranners hedengangne imperier, over selvorganiserede 

myrekolonier til det samlede økosystems mulige sammenbrud.  

Læs mere om udstillingen på www.regelbau411.dk  

Tid: Hver dag fra kl. 10.00 til 17.00. Regelbau 411 har gratis entré. 

Adresse: Hovedvejen 1B – Regelbau 411 holder til i bunkerne 410 og 413 tættest på Hovedvejen og 

broen. 

Guide: Udstillingen opleves på egen hånd.  

Praktisk: Varmt tøj. 

 

http://www.regelbau411.dk/


21 
 

Oplev i Radarbunkeren i Thyborøn – Fra Nazibunker til koldkrigsbunker  
Den 19. oktober kl. 12 – 17 er Radarbunkeren åben i Thyborøn. Bunkeren blev oprindeligt opført af den 

Tyske besættelsesmagt som en del af altanvolden. I 1987 blev den indrettet til brug for 

Marinehjemmeværnet til observation af den vigtige indsejling ved Thyborøn.  

Åbningstid: 12:00 – 17:OO den 19. oktober  

Mødested: Radarbunkeren nås til fods fra P-pladsen ved Sea War Museum, Kystcentervej 11, 7680 

Thyborøn 

Tilmelding: Ingen tilmelding. Pris. 25 kr. Billet kan købes ved indgangen til bunkeren. Indgangen er gratis,  

hvis du har købt billet til Sea War Museum.  
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Guidet tur i istidsdalen ved Kjærgaardsmølle og hedebakkerne med fokus på den 

levende natur 
Kom med på en vandretur med fokus på den levende natur, og hvordan geologien og mennesket har skabt 

de naturtyper vi har i dag. Vi snakker om hvordan de vilde planter og livet varierer mellem vandløbet, 

mosen, på overdrevet, hederne og i skoven. 

Tid: Tirsdag den 19. oktober kl. 13:00 - ca. 15 

Mødested: Naturskolen, Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer 

Turleder og guide: David Bækby Houborg, biolog ved Struer Kommune 

Tilmelding: Ingen tilmelding - bare mød op. Turen er gratis. 

Turlængde: 2-2,5 km i bakket terræn. 

Praktisk: Praktisk fodtøj efter vejret – vandresko eller gummistøvler kan være en ide. Vi skal ud i lidt 

vanskeligt/vådt terræn.  
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Gjellerodde – en geologisk perle med spændende biologi, kulturhistorie og digtekunst   
Kom med på en tur igennem et geologisk vinkelforland med imponerende strandvolde og afsnørede 

strandsøer, hvoraf Gjellersø er den største. Oplev også den fortsatte oddedannelse – de såkaldte 

krumodder.  Området rummer også en særegen biologi og kulturhistorie. Det er desuden her egnens 

kendte digter Thøger Larsen blev født og voksede op. 

Efter turen byder Hjemstavsgården Gjellergård på en tallerken gratis varm kartoffel/porresuppe, hvortil der 

kan købes drikkevarer bl.a. øl fra Nr. Nissum Håndbryg. 

Tid: Tirsdag d. 19. oktober kl. 13.30 – ca. 15 

Turlængde: Ca 3 km. 

Turleder: Naturgeograf Kim Negendahl, Via University 

Mødested: P-pladsen ”Gjellergård”, Gjelleroddevej 163, 7620 Lemvig. 

Tilmelding og pris: Turen er gratis incl. suppe. Men antallet til suppe er max. 30. Hvis man ønsker suppe 

efter turen bedes mand sende en SMS til 21431742. Hvis der er udsolgt til suppen kan man stadig deltage i 

resten af arrangementet. Drikkevarer kan betales med mobile-pay. 

Praktisk: Turen er ikke egnet for gangbesværede. 
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Guidet tur langs Bovbjergklinten - Geopark Vestjyllands istidsjuvel 
Geolog Mads Kjærstrup kender om nogen klinten og var med til at skrive ansøgningen til UNESCO. Han 

tager jer med på en langs kysten fra trappen ved Bovbjerg Fyr til Trans Kirke og retur langs toppen af 

klinten. Undervejs får I en forklaring på de mange forskellige lag i klinten, og en forklaring på hvordan de er 

opstået. Efter turen er der mulighed for at købe noget varmt at drikke i Bovbjerg Fyrs cafeteria 

Tid: Tirsdag d. 19. oktober kl. 14.30 - ca. 16.30 

Mødested: P-pladsen nedenfor fyret v. trappen til stranden.. Bovbjerg Fyr, Fyrvej, 7620 Lemvig 

Turguide: Geolog Mads Kjærstrup 

Turlængde: Ca. 2 km.langs stranden til Trans Kirke og retur 2 km. på stien ovenfor.  

Praktisk: Praktisk beklædning og fodtøj til forholdene på kysten. Turen egner sig ikke for gangbesværede.                                                                                                                  
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Fortælling om Sevel Kalkværk og kalkbrænding 
Sevel Kalkværk drives af en gruppe frivillige ildsjæle og er et af geoparkens formidlingssteder. Her kan man 

få fortællingen om kalkbrydningen fra 1873 til 1960 og den geologi, der ligger til grund for kalkværket, når 

formanden for Sevel Kalkværks venner viser rundt og også fortæller om arbejdet med at redde stedet fra 

totalt forfald og planerne for at skabe endnu mere formidling i området. 

Tid: Tirsdag den 19/10, Kl.15:00 – ca. 15.30  

Mødested: Formidlingshuset for Sevel Kalkværk, Bjergbyvej 8A, 7830 Vinderup 

Guide: Formand for Sevel Kalkværks Venner Søren Winther 

Tilmelding: Ingen tilmelding nødvendig. Det er gratis at deltage. 

Turlængde: Mød gerne op i god tid så I har tid til at gå en tur i det skønne område eller gå en tur efter 

fortællingen. 

Praktisk: Vandresko/støvler. Der er mulighed for at nyde medbragt kaffe og kage i formidlingshuset. 
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Onsdag den 20. oktober 

Møborg Sogn byder på oplevelser 
Kl. 12-14: Møborg sogneforening byder velkommen på Møborg pladsen, Kirkevej 70, 7660 Bækmarksbro 

(fane opstillet), hvor der grilles pølser til alle, er tændt op i bålhytten og mulighed for at spille krolf.  

Kl. 13.15: Spændende foredrag om Møborgs kulturhistorie ved Lis Jakobsen i Møborg kirke, Holmgårdvej 

153, 7660 Bækmarksbro – derefter guidet tur på trampestierne, der går ud fra Bavnehøjen bag kirken.  På 

turen møder man, Jørgen Pedersen ved kikkerten på toppen af sandgraven, hvor han fortæller muntre 

anekdoter fra hans barndom i Møborg og oplevelser i sandgraven. I bunden af sandgraven møder man 

amatørgeolog Søren Raarup fra Geoparken, som fortæller om geologien i de spændende blottede lag i 

skrænten. 

Kl.15.15: Spændende foredrag om Møborgs kulturhistorie ved Lis Jakobsen i Møborg kirke, Holmgårdvej 

153, 7660 Bækmarksbro – derefter guidet tur på trampestierne, der går ud fra Bavnehøjen bag kirken.  På 

turen møder man, Jørgen Pedersen ved kikkerten på toppen af sandgraven, hvor han fortæller muntre 

anekdoter fra hans barndom i Møborg og oplevelser i sandgraven. I bunden af sandgraven møder man 

amatørgeolog Søren Raarup fra Geoparken, som fortæller om geologien i de spændende blottede lag i 

skrænten. 

Kl. 14-16.30: Lokalarkivet, Holmgårdvej 146, 7660 Bækmarksbro er åbent og byder alle, der har lyst på kaffe 

og kage. 

Kl. 17: Forsamlingshusets bestyrelse byder indenfor i et nyrenoveret forsamlingshus, Kirkevej 60, 7660 
Bækmarksbro og serverer suppe til dem der måtte have lyst til at få varmen efter gåturen. 

Det hele er gratis, husk påklædning og fodtøj der passer til vejret og terræn. Der kræves ikke tilmelding. 
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Kom med på Kløverstierne omkring Gudum.  
Her kan man opleve det flotte istidslandskab, vandmøllen Klostermølle, fundstedet for det oprindelige 

kloster, Gudum Kirke og dybe stejle hulveje, som forløber mod det tidligere vadested. Turen afsluttes i 

Klostermølles skænkestue, hvor medbragt kaffekurv kan nydes 

Tid: Onsdag d. 20. oktober kl.13:00 - ca.15:15 

Mødested: Fabjergvej-Gudumbro, Gudum, 7620 Lemvig. Markeret startsted for Kløverstierne.  

Turledere: Arne Ove Sørensen, Per Godsk Petersen, frivillige i Gudum stigruppe. 

Turens længde: ca. 5 km 

Praktisk: Godt fodtøj og praktisk beklædning alt efter vejrforholdene 
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Høfde Q og det sultne hav (både 20. og 21.. oktober) 

Havet ud for Fjaltring æder sig gerne ind på kysten. I årene fra 1954 til 1995 måtte Høfde Q rykkes i alt ca. 

160 m ind i landet. Siden er det lykkedes at holde høfden nogenlunde på plads. Hør mere om høfderne og 

havet, når Kystdirektoratet inviterer på en vandretur langs kyst og klit med stop på udvalgte steder. 

Geograf Nikolai Heath Nohns Sørensen, som bor i Fjaltring og er ansat i Kystdirektoratet, er guide på turen 

og fortæller undervejs om den dynamiske kyst, kystbeskyttelse før og nu og den enestående geologi i 

området. 

Tid: OBS. To datoer: Onsdag den 20. oktober kl. 13- ca. 14.30 og torsdag den 21. oktober kl. 13- ca. 14.30 

Mødested: Høfde G, Kjeldbjergvej, 7620 Lemvig 

Turlængde: ca. 2,5 km. 

Praktisk: Godt fodtøj og praktisk tøj anbefales.Turen egner sig ikke for gangbesværede. 
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Krigsmuseum i Børnehøjde – rundvisning for børn på Sea War Museum 
Museumsleder Christian Toftgaard tager børn med rundt på en særlig rundvisning, der fortæller om livet til 

søs under første verdenskrig. Kom med og prøv et ægte periskop, torpedorør og hør blandt andet om 

hvordan en 16-årig fik den højeste orden i Jyllandslaget.  

Tid: Den 20. oktober kl. 13:30 

Mødested: Sea War Museum, Kystcentervej 11, 7680 Thyborøn 

Tilmelding på 27587014  eller e-mail ctoftgaard@hotmail.com. Der betales almindelig entrebillet. Til Sea 

War Museum – se https://www.seawarmuseum.dk/Top-menu/Billetter  

Varighed: En time.  

 

  

mailto:ctoftgaard@hotmail.com
https://www.seawarmuseum.dk/Top-menu/Billetter
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Forfatterfortællinger i Stubber Kloster og ved Stubbergård Sø 
Lars Novrup Frederiksen er forfatter til den historiske roman ”Kristine”, der i romanen er priorinde på 

Stubber Kloster i slutningen af 1200-tallet. Han fortæller om klosterets historie og drager paralleller til 

”Kristine” og hans netop udkomne roman  ”Priorinden. På turen bliver der oså lejlighed til at nyde det flotte 

og meget markante dødislandskab, der er formet under sidste istid.  

Tid: Onsdag den 20. Oktober 2021 kl. 14.00 – ca. 15.30 

Turleder: Forfatter Lars Novrup Frederiksen 

Mødested – Stubber Klosterruin, P-pladsen, Søgårdvej, 7830 Sevel 

Tilmelding er ikke nødvendig. Turen er gratis. 

Praktisk: Klosterruinen ligger ca 15 minutters gang fra parkeringspladsen og går igennem et særdeles flot 

hedelandskab. Børn er meget velkomne på denne tur. Medbring evt. lidt forfriskninger. 
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Fra istid til nutid – landskabets udvikling og kulturhistorie ved Tvis Mølle 

Naturlaboratorium  
Vi tager på en spændende tidsrejse og følger landskabets udvikling og betydning for kulturhistorien ved Tvis 

Mølle. Med på vores tidsrejse er projektleder Helene Kiærskou og museumsinspektør Mette Klingenberg, 

der vil fortælle om, hvordan geologien har haft betydning for den kulturhistoriske udvikling i området lige 

fra opførelsen af Tvis Kloster med det tilhørende teglværk til mergelgravning i 1930’erne og helt frem til i 

dag med opførelsen af Tvis Mølle Naturlaboratorium. Sammen vil vi undersøge, hvordan det levede liv 

igennem tiderne har været afhængig af geologien og naturen, og hvordan vi som mennesker har præget 

vores nuværende natur.  

 

Turledere: Projektleder Helene Kiærskou og museumsinspektør Mette Klingenberg 

Arrangør: Holstebro Kommune og Holstebro Museum 

Mødested: Tvis Mølle Naturlaboratorium, Tvis Møllevej 15, 7500 Holstebro 

Tid: Onsdag d. 20. oktober 2021 Kl. 16:00 – 17:30 

Turlængde: Ca. 3 km. 

Tilmelding: Nej. Turen er gratis. 

Handicapegnet: Nej. 

For gangbesværede: Vi går på naturstier. 

Medbring: Godt og praktisk fodtøj. 
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Torsdag den 21. oktober 
 

Den historiske skov, Nr. Vosborg Teglværks lergrav, Teglværksmuseet og Økocenter 

Storå. 
Kom med og oplev ”Den historiske skov”, der viser hvordan forskellige træarter gradvist indvandrede til 

Vestjylland efter den sidste istid. Vi besøger også lergraven til Nørre Vosborg teglværk, der var i drift fra 

1882 – 1957 og kigger indenfor i det lille teglværksmuseum, der indeholder billeder og materialer fra Nr. 

Vosborgs teglværk. Til slut besøger vi det nyindrettede Økocenter Storå, der indeholder en udstilling om 

livet i Storåen. 

Tid: Torsdag den 21. oktober Mødetid kl. 13.00. Turen tager ca. 2,5 time og slutter med kaffe. 

Mødested: Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb. 

Rundvisere: Søren Bay Højbjerg, NS Vestjylland og frivillige Leif Carøe og Gravers Graversen, 

”Folkeuniversitetscenter Skærum Mølle”. 

Tilmelding til Leif Carøe på 2165 3346 senest den 20. oktober. Turen er gratis. 

Turlængde: ca. 3 km.  

Praktisk: Det vil være en fordel med fodtøj der kan tåle vand. (Vådt græs) 
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Oplev arbejdet bag Sea War Museum - Mød konservator John Silver Andersen 
Mød John Silver Andersen og udspørge ham om hans fascinerende arbejde. John Silver arbejder til daglig 

med at istandsætte museets genstande og har opbygget en stor viden om alt fra gyrokompasser, kanoner, 

motorer og en masse andet. Udforsk museet på en helt ny måde, hvor du får et væld af detaljer.  

Tid: Den 21. okt. 13.30 

Mødested: Sea War Museum, Kystcentervej 11, 7680 Thyborøn 

Tilmelding er ikke nødvendig. Der skal købes billet til museet – se https://www.seawarmuseum.dk/  

Varighed: Ca. en time 

 

  

https://www.seawarmuseum.dk/
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Kom med Geopark Vestjyllands geolog på tur langs Bovbjergklinten 
Kom med Christian, der netop er startet som geolog i Geopark Vestjylland, på en spændende tur langs 

geoparkens vigtigste internationale geosite. Her vil I få lejlighed til at studere lagene i klinten og få en 

forklaring på, hvordan de er opstået, og hvorfor Bovbjerg Klint har international geologisk betydning. Turen 

forløber langs kysten fra trappen ved Bovbjerg Fyr til Trans Kirke og retur langs toppen af klinten Efter turen 

er der mulighed for at købe noget varmt at drikke i Bovbjerg Fyrs cafeteria. 

Tid: Torsdag d. 21. oktober kl. 14.30 - ca. 16.30 

Mødested: P-pladsen nedenfor fyret v. trappen til stranden.. Bovbjerg Fyr, Fyrvej, 7620 Lemvig 

Turguide: Geolog Christian Frigaard Rasmussen, Geopark Vestjylland. 

Turlængde: Ca. 2 km langs stranden til Trans Kirke og retur 2. km. på stien ovenfor. 

Praktisk: Husk praktisk beklædning og fodtøj. Turen foregår langs kysten og der er stejle trapper undervejs, 

så den egner sig ikke for gangbesværede. 
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Tegl og tog, Kunst og fjord – kulturhistoriens afsæt i landskabet 
Kom til fire mini-foredrag på Struer Museum og bliv klogere på den kulturhistorie i Struer, som er 

udsprunget af geologiske og geografiske forhold. I anledningen af at Geopark Vestjylland fejrer sin 

udnævnelse til UNESCO Global Geopark, har vi inviteret fire lokale foredragsholdere til at fortælle ca. 20 

minutter om hvert sit emne: 

• Benny Boysen, museumsleder v. Museum Sea Art, fortæller om forudsætning og udvikling i Struers 

søfartshistorie 

• Mikkel Ellersgaard Sørensen, museumsinspektør v. Struer Museum, fortæller om Struers 

teglværkshistorie med særligt fokus på Struer Teglværk  

• Kaj Rasmussen, formand for Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseums støtteforening, fortæller om 

Struers jernbanehistorie 

• Kristian Tikjøb Olsen, højskolelærer v. SeniorHøjskolen i Nørre Nissum, fortæller om Toftummalerne 

Tid: Foredragene begynder torsdag 21. oktober kl. 15. Efter de fire foredrag har du mulighed for at komme 

med på en kortere gåtur forbi banegården, Tegltorvet og havnen, som der er blevet fortalt om. Gåturen 

slutter med et besøg hos Nordvestjysk Fjordkultur.  

Mødetidspunkt: 21. oktober 2021 kl. 15:00 

Mødested: Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer 

Tilmelding er obligatorisk pga. begrænset plads – tilmelding sker ved at ringe til Struer Museum på 

97851311 eller online på https://channel-402.pebc.combineservices.dk/product/view/id/39031. Pris inkl. 

kaffe og kage 35 kr. for medlemmer af museet og 60 kr. for ikke-medlemmer. 

Inkluderet i prisen: Fire mini-foredrag, kaffe og kage, gåtur forbi banegården, Tegltorvet og havnen og 

besøg hos Nordvestjysk Fjordkultur 

 

https://channel-402.pebc.combineservices.dk/product/view/id/39031
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Kom på cykeltur og hør om Bondeoprøret på Sir Lyngbjerg, istidslandskab og gravhøje 

som perler på en snor 

Kom med til Sir Lyngbjerg, hvor vi starter med at høre lidt om stedets historie – bl.a. de store folkemøder 

med mellem 2-3.000 deltagere, og fra en bakketop bliver vi præsenteret for stedets særegne geologi. Foran 

os er stejle bakker og dybe dale med sand og grus og et stykke herfra bakkedrag med fed lerjord. Vi cykler 

herefter mod Døeshøjene, hvor vi kan fornemme, hvordan landskabet i bronzealderen var præget af 

tusindvis af høje. Vi slutter af ved højene med fortællingen om bronzealderens traditionsbundne samfund. 

Du kan læse mere på www.sirlyngbjerg.dk  og www.holstebro-museum.dk. 

Tid: Torsdag den 21. oktober kl. 15:30 til ca. kl.18:00 

Mødested: P-plads, Sir Lyngbjerg Plantage, Sir Lyngbjergvej 2A, 7500 Holstebro. GPS 56.404268 8.547846 

(56°24'15.4"N 8°32'52.3"E).                 

Turleder: Peter Godrim, bestyrelsesmedlem Sir Lyngbjerg Plantage og Mette Klingenberg, 

museumsinspektør, Holstebro Museum. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage. 

Turlængde. Fra Sir Lyngbjerg cykler vi i samlet flok ad Drivvejen til Døeshøjene på Langemettevej – en tur 

på knap 4 km. 

Praktisk: Turen er en cykeltur og kræver ikke en mountainbike for at være med. 

 

http://www.sirlyngbjerg.dk/
http://www.holstebro-museum.dk/
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Foredrag: Venøs tilsynekomst i verden 
Hvordan har Venø fået den udformning, den gennem årtusinder og siden istiden har haft? Det kan geolog 

Johanne Bendix gøre de fremmødte klogere på. Til foredraget vil Johanne illustrere og fortælle om Venøs 

geologiske og landskabelige udvikling. 

 

Tid: Torsdag d. 21/10 kl. 19:30 

Sted: Auditoriet på Venø Efterskole, Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer – der er gratis færgeoverfart 

Foredragsholder: Geolog Johanne Bendix  

Tilmelding er ikke nødvendig. Entré på 50 kr.  

Praktisk: Man kan nyde en hjemmelavet menu til 100 kr/person på Havnecaféen inden foredraget. Menyen bestilles 
på SMS 40104411/23953497 senest onsdag den 20 oktober. 
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Fredag 22. oktober 
 

Kom med på en vandretur i ”Det Nissumske istidslandsskab”. 
Kom med Jytte Paarup, en lokal ildsjæl fra Nørre Nissum, på vandretur i det kuperede istidslandskab på 

sydsiden af Limfjorden med fantastiske udsigter undervejs. Turen starter ved Gejlgård Bakke. Bakken er en 

del af den højderyg – en såkaldt randmoræne, som blev dannet under den sidste istid. Bakken er dannet af 

jord, grus og sten, som isen skubbede foran sig. Landskabet ud mod Limfjorden er karakteristisk med 

mange smeltevandsdale med vandløb. Men kom med til ”Æ Høn'hyw” og til skyttegravene.  

Mødested: Geilgård Bakke, (vigepladsen) Remmerstrandvej 28, 7620 Lemvig.  

Tid: Fredag d. 15. okt. kl. 13.00  

Guide: Jytte Paarup, frivillig, ildsjæl og naturguide og bor i området. 

Turlængde: 8 eller 4 km. På ruten er der mulighed for at gå fra midtvejs på den lange rute på 8 km. 

Praktisk: Turen er udfordrende med bakker og kuperet terræn, derfor solide vandresko og egner sig ikke 

for gangbesværede. 
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Lørdag den 23. oktober 
 

Hvad hedder stenene og hvor kommer de fra? 
Hvad hedder stenene og hvor kommer de fra er temaet for denne tur langs en af Geopark Vestjyllands mest 

markante kystklinter med 65 millioner år gamle kalklag. To af Geopark Vestjyllands frivillige stenentusiaster 

vil tage jer med på stenenes rejse og fortælle om, hvor de forskellige sten kommer fra, og hvordan isen har 

bragt dem hertil og havet har formet dem. Børnefamilier er meget velkomne. Efter turen inviterer Sara og 

Pauli Østerø, Strandbjerggård på gratis kaffe og kage. 

Tid: Lørdag d. 23. oktober kl. 13:30- ca. 15 

Mødested: Vesterfjordsvej 10, 7790 Thyholm 

Turguider: Karin og Peder Flansmose 

Tilmelding: Der er ingen tilmelding og turen er gratis 

Turlængde: max. 1 km på kysten så barnevogne og rullestole vil have svært ved at komme med. 

Praktisk: Varmt tøj og praktisk fodtøj vil være en god ting. 
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Lær om og smag på dit drikke-vand fra Geopark Vestjylland 
Klimatorium og Lemvig Vand indbyder til et foredrag i 2 dele. 1. del omhandler Det meget gode drikkevand 

i Geopark Vestjylland. Her fortælles om, hvor vandet i vandhanen kommer fra, hvad det indeholder af 

stoffer, samt om hvordan drikkevandet påvirker os igennem hele vores liv. 2. del er mysteriet om det brune 

vand. Her fortælles om problemer ved og årsager til, at noget grundvand i Vestjylland er brunt.                                                                               

I pausen smager du på vand fra 4 kildepladser - herunder det brune vand. 

Efter foredraget er der en rundvisning i Klimatoriet. 

Tid: Lørdag den 23. oktober kl 19:00 til 20:30 

Mødested:    Klimatoriums foyer, Havnen 8, 7620 Lemvig 

Indlægsholdere: Lektor, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Søren Munch Kristiansen og 

studerende B.Sc., Institut for Geoscience, Jesper i Dali 

Tilmelding og deltagerbegrænsning :  Senest torsdag den 21. oktober på mail til info@klimatorium.dk med 

emnet:  ”Tilmelding Foredrag - Drikke vand fra Geopark Vestjylland” og skriv antal deltagere. Der kan 

maksimalt være 40 tilhørere. Efter 40 tilmeldte vil de næste i køen modtage besked om at arrangementet 

er optaget. 

Praktisk: Laurits Bernitt, Lemvig Vand, mobil nr.  2448 3511, forestår arrangementet og er guide på 

rundvisningen i Klimatorium. 

 

 

mailto:info@klimatorium.dk
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Efterårstur på stranden ved Ejsingholm/Nygård Hage 
Turen starter ved sommerhusområdet ved Ejsingholm. Vi går langs skrænterne, hvor vi vil fortælle om 

naturen, naturpleje, geologi og det særlige landskab. Turen fortsætter langs stranden til de genoprettede 

strandenge ved Geddal. Herefter går vi tilbage til Ejsingholm stranden, hvor turen slutter. Det bliver en tur 

med storslåede udsigter over fjord og landskab. 

Tid: søndag den 24. oktober kl. 10:00 og forventet sluttidspunkt 12:30. 

Mødested: Hulvej 38, 7830 Vinderup ved det offentlige toilet. 

Turledere: Arne Christensen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Holstebro, Torben Høj 

Nielsen og Payman Sidiq fra Holstebro Kommune 

Tilmelding: Gratis tur, kræver ikke tilmelding. 

Turlængde: Ca. 5-6 km.  

Svært gående: Turen er ikke egnet for gangbesværede 

Praktisk: Husk praktisk fodtøj og overtøj efter vejrforholdene. 
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Oplev Thyholms fantastiske geologi ved Odby Klint 

Odby Klint er en åben kystklint, hvor vi kan se spor fra hele 3 tidligere istider trykket op til overfladen. Vi går 
samlet fra mødestedet og ned på stranden hvor I kommer til at høre om, hvordan landskabet er blevet 
formet og hvad vi kan lære fra det, vi ser omkring os.  
Børn er velkomne. For dem der har lyst vil der være mulighed for, på egen hånd, at fortsætte og 
vandre Odbyklint-ruten og komme tilbage til mødestedet efter yderligere 4.5km. 
 
Mødetid: Søndag d. 24 oktober kl. 14:00  
 
Mødested: Vesterfjordsvej 10, Odby.  
 
Turlængde: Turens varighed vil være omkring 1-1½ time og ca. 1,2 km.   
 
Tilmelding til Sara på tlf. 53891978. Der vil blive serveret kaffe og kage tilbage på mødestedet ved turenes 
afslutning. Turen er gratis. 
 
Praktisk: Kom iført godt fodtøj da der kan være vådt og glat på stranden og en del af turen foregår i ujævnt 
terræn.Turen egner sig ikke for gangbesværede. 
 
Vel mødt 
Sara og Pauli Juel Østerø 
Strandbjerggaard 

 

 



43 
 

Busture i Geopark Vestjylland med Bæks Partybus i skolernes 

efterårsferie 
 

 Tur Uge 42   Startsted Adresse, GPS Km 

1  Struer S Sø. 17.10. 9.30 – 12.00 Tegltorvet, Struer Tegltorvet 2, 7600 Struer 47 

2  Struer N Ma 18.10.  9.30 – 12.00 Toftum Bjerge Solbjergvej, 7600 Struer 61 

3 Lemvig V  Ti. 19.10. 9.30 – 12.00 Sødalen P Enghavevej, 7620 Lemvig 60 

4 Lemvig Ø On. 20.10. 9.30 – 12.00 Sødalen P Enghavevej, 7620 Lemvig 40 

5 Holstebro Ø To. 21.10. 9.30 – 12.30 Vinderup Halvej, 7830 Vinderup 75 

6 Holstebro M Fr. 22.10. 9.30 – 12.00 Rastepladsen over 
for TV- Midt vest  

A11, rastepladsen over for TV 
Midt Vest 

67 

7 Holstebro V Lø. 23.10. 9.30 – 12.30 Skærum Mølle Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb 73 
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Generel information om turene: 
De 7 busture er fordelt ud i alle områder og hjørner af geoparken, hvor vi vil forsøge at vise, hvad det er for 

en geologi og kulturhistorie, der giver mening i det projekt, som UNESCO har godkendt som værende af 

international værdi! De mange lokaliteter ude i jeres lokalområder er brikker i UNESCO-puslespillet, og 

hermed er I sat på verdenskortet! 

Busturene køres med Bæk Bussers Partybus, som er udstyret med gode videoskærme og et anlæg, der gør 

det muligt at vise billeder, kort og grafik, der supplerer fortællingerne af både de geologiske og ikke-

geologiske sites (lokaliteter), som vi møder uden for bussens vinduer undervejs, og i nogle tilfælde stiger ud 

og ser nærmere på. 

Det er hensigten at gøre turene til appetitvækkere med opfordringer til senere at opsøge de viste steder og 

områder. Så der er ikke her inddraget de overordentlig mange lokale frivillige eller professionelle kræfter, 

der ellers kan trækkes på overalt i de tre kommuner. 

Om bussen: 

30 siddepladser, hvorfra der er udsyn til mindst én af de 5 videoskærme. Der er mulighed for at købe en 

alkoholfri forfriskning. 

Turreservation: Pladserne tildeles efter ”først til mølle” via SMS på mob: 30112516, hvor man meddeler 

navn og antal prs. samt turens nr. samt titel senest kl. 18 dagen før turen. Hvis der er plads får man et ja og 

et nej, hvis turen er optaget. Man kan kun reservere plads til 1 bustur. Der tages forbehold for eventuelle 

justeringer af turforløbet i forhold til det annoncerede! 

Turledere på alle ture: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Se ruter for de enkelte sider på de næste sider. Vi glæder os til at se jer. 

John og Søren 
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Tur 1 - Struer S  

Bustur til  Tegltorvet – Vinderupvej – Øster Hjerm – Hjerm Kalkgrav – Ausumgård – via Sir Bavnehøj  ad den 

gamle Holstebro-Oddesund landevej og Oldtidsvejen til Fousing Kirke og Kjærgårdsmølle – omkring Kilen 

Tunneldalen – Tegltorvet. 

Tid: Søndag den 17. oktober kl. 9:30 – ca. 12:00 

Mødested: Tegltorvet, 7600 Struer 

Turledere: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Tilmelding: sms til 30112516 med angivelse af turens nummer og titel samt navn og antal personer senest 

lørdag d. 16.10 kl. 18.  

 

Tur 2 - Struer N  

Turen tager os fra Toftum Bjerge og videre ad den gamle Holstebro-Oddesund landevej og ”Rømervej” til 

Kilen-tunneldalens gletsjerport oven for Kjærgårdsmølle – Humlum Bavnehøj – Oddesund – Odby – 

Søndbjerg Kirke – Jegindø Havn – Hellerød Kær – Bjørndal Kalkgrav – Tegltorvet. 

Tid: Mandg den  18. oktober kl. 9:30 – ca.12:00  

Mødested: Toftum Bjerge, P-pladsen for enden af Solbjergvej, 7600 Struer 

Turledere: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Tilmelding: sms til 30112516 med angivelse af turens nummer og titel samt navn og antal personer senest 

søndag d. 17.10 kl. 18.  

 

Tur 3 – Lemvig V  

Vi starter ved Lemvig Sødal og fortsætter til Lem Vig tunneldalens gletsjerport og smeltevandsslette (Rom) 

– Lomborg, langs Hovedopholdslinjen og Oldtidsvejen – Bonnet, dødislandskab – Rammedige – Trans Kirke 

– Ferring (Minimuseet) – Høfde 1 – det marine forland – Engbjerg Hygum Bakke – Tørring – Tunneldalen – 

Sødalen.  

Tid: Tirsdag den 19. oktober kl. 9:30 – ca.12:00  

Mødested: Sødalens P-plads (over for Rema 1000), Enghavevej, 7620 Lemvig. 

Turledere: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Tilmelding: sms til 30112516 med angivelse af turens nummer og titel samt navn og antal personer senest 

mandag d. 18.10 kl. 18.  
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Tur 4 – Lemvig Ø  

Vi kører af følgende rute: Sødalen – Nørlem – Den store randmoræne – Nørre Nissum Kirke – 

Remmerstrand – Trabjerggårdvej gennem «Bjerrumbuen» - Råbjerg Hyw – Gudum Kloster – Klostermøllen 

– Fiskbækdalen/Trælborgdalen – Gudumlundvej – Fabjerg Kirkevej, Hovedopholdslinjen og Oldtisdvejen, 

Rom, smeltevandssletten – Sødalen. 

Tid: Onsdag den 20. oktober kl. 9:30 – ca. 12:00  

Mødested: Sødalens P-plads (over for Rema 1000), Enghavevej, 7620 Lemvig. 

Turledere: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Tilmelding: sms til 30112516 med angivelse af turens nummer og titel samt navn og antal personer senest 

tirsdag d. 19.10 kl. 18.  

 

Tur 5 – Holstebro Ø  

Dagens rute går til Vinderup – Nygård Hage – Geddal Enge/ Sønder Lem Vig – Ejsing Kirke – Sevel – Stubber 

Kloster – Sevel – Marguritteruten til Ryde – Hellegård Tunneldal – Handbjerg – Vinderup. 

Tid: Torsdag den 21. oktober kl. 9:30 – ca.12:00  

Mødested: Vinderup ved hallen, Halvej, 7830 Vinderup. 

Turledere: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Tilmelding: sms til 30112516 med angivelse af turens nummer og titel samt navn og antal personer senest 

onsdag d. 20.10 kl. 18.  

 

Tur 6 – Holstebro M  

Busturen fører os rundt til Lægårdsvej/ Viborgvej, Hovedopholdslinjen og Oldtidsvejen, sjældne 

stenaldergravhøje – motorvejen – Sir Bavnehøj og Lyngbjerge – Døeshøjene – Bur – Storåen – Råsted Kirke 

– Nymølle – Ormstrup Hede Idom Å – Holstebro. 

Tid: Fredag den 22. oktober kl. 9:30 – ca.12:00  

Mødested: Omfartsvejen, rastepladsen over for TV Midtvest 

Turledere: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Tilmelding: sms til 30112516 med angivelse af turens nummer og titel samt navn og antal personer senest 

torsdag d. 21.10 kl. 18.  
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Tur 7 – Holstebro V  

Busturen tager os rundt til Skærum Mølle – Ulfborg – Staby Kirke – Pallisbjerg – Sønder Nissum – Helmklink 

Havn – Husby – Husby Klitplantage (parabelklitten) – Thorsminde – Bøvling Klit – Nees – Slyk Bro – Vemb – 

Skærum Mølle. 

Tid: Lørdag den 23. oktober kl. 9:30 – ca.12:30  

Mødested: Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb. 

Turledere: John Clausen og Søren Raarup, frivillige i Geopark Vestjylland. 

Tilmelding: sms til 30112516 med angivelse af turens nummer og titel samt navn og antal personer senest 

fredag d. 22.10 kl. 18.  

 

 

 

For dem der efterfølgende vil tage på flere ture i UNESCO Global Geopark Vestjylland vil vi gerne anbefale: 

 


