
 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen” 

 

Indbydelse til en 5 dages tur til Limfjorden – 15.-19. maj 2022 
(Forventet deltagerantal: 40) 

 

Med udgangspunkt på Mors (vi skal bo på Danhostel i Nykøbing M) kører vi ud i 

området, du ser på kortet. 

 

Af oplevelser/seværdigheder, vi skal se, kan følgende nævnes: 
 

Børkop Vandmølle ved Fredericia, Viborg Domkirke og Skovgaard Museet, Frokost i 

Latinerkvarteret i Viborg, Æ Bindstouw (St.St.Blicher), Aakjærs Kunstnerhjem Jenle. 

Vitskøl Kloster, Limfjordsmuseet, Frederik den VII’s kanal, Aggersborg, Østerild 

Testcenter, Hanstholm Bunkermuseum, Aftensmad på Det gl. Røgeri, Lodbjerg Fyr. 

Lemvig By, Klosterheden/Kronheden, Bovbjerg Fyr, Høfde 42-Harboøre, Mindeparken 

for Jyllandsslaget, Sneglehuset. 

Nykøbing Mors By, Dansk Støberi Museum, Fossil- og Molermuseet, Jesperhus 

Blomsterpark. 

Dueholm Kloster, Spøttrup Borg, Skovsnogen, Kibæk. 

 

Vi kommer ud at sejle på følgende overfarter: Thyborøn – Agger og Næssund og på 

Frederik den VII’s kanal. 

Følgende broer passerer vi: Sallingsundbroen, Vilsundbroen, Oddesundbroen, 

Hvalpsundbroen, og dæmningerne langs Harboøre Tange og AggerTange. 

Der er også flere søde, sjove, finurlige og velfungerende små fyr’ langs Limfjorden. 

Hvor mange af dem får vi mon øje på? 

 

Her er virkeligt noget at glæde sig til. 

 

 
22. januar 2022 

 

På Mors, i Thy, i Himmerland, i Nordvestjylland og på 

Salling har vi fundet frem til nogle spændende loka-

liteter, som vi glæder os til at opleve sammen med jer. 

Vi kører langs med og over Limfjorden, vi sejler med 2 

af de tilbageværende færger, og vi kører over 4 af 

broerne i området. Et landskab - meget forskelligt fra 

det sydfynske - skal vi færdes i. 



 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen” 
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Danhostel Nykøbing Mors 

 

Aggersborg 

 

 
Vitskøl Kloster 

 

 
Børkop Vandmølle 

 
Mindeparken for 

Jyllandsslaget 

 
Bovbjerg Fyr 

   
Viborg Domkirke 

Harboøre Tange 
 

Næssund Færgen 

 
Jenle  

Spøttrup Borg   
Bunkermuseum Hanstholm 

 

Æ Bindstouw    
Griseodde Fyr og 

Oddesundbroen 

 

 
Skovsnogen – Deep forrest 

22. januar 2022 



 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen” 
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5 dages tur til Limfjorden – 15.-19. maj 2022 
 

Praktiske informationer: 

Pris: Overnatning i dobbeltværelse: 5.200 kr./pr. person. Enkeltværelse: 6.000 kr. 

Prisen dækker overnatning, morgenmad, selvsmurt frokostpakke med termo-te eller -

kaffe, aftensmad med 1 øl eller 1 vand, aftenkaffe/-te med hjemmebag, entréer, 

guidede rundvisninger samt transport. 

Kage: Danhostel har accepteret, at vi selv medbringer brød til aftenkaffen/-teen. 

Har du lyst til at bage en skærekage eller småkager til 40, så giv Ellen besked ved 

tilmeldingen. Udgifterne bliver naturligvis refunderet. Vi er på Danhostel 4 aftener. 

Transport: Foregår i private biler – der er budgetteret med 4 i hver bil. Til dem, der 

stiller bil til rådighed, udbetales godtgørelse, der dækker brændstof, færger og evt. 

parkeringsafgift. Interesserede, der ønsker at være chauffør og stille bil til rådig-

hed, bedes oplyse dette ved tilmeldingen. 

Trufne aftaler: Hvis du allerede ved, hvem du skal dele værelse med, eller har 

truffet aftale om, hvem du skal køre med, så sig det ved tilmeldingen. Det letter 

planlægningsarbejdet. Vi vil gøre vores bedste for, at aftalerne kan overholdes. 

Betingelser: Tilmelding er bindende. Ved afbud bliver det indbetalte depositum ikke 

tilbagebetalt. Der vil heller ikke ske nogen tilbagebetaling af det indbetalte restbeløb 

ved afbud senere end 1. april 2022. 

Rejse- og afbestillingsforsikring: Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsik-

ring, hvis du ikke allerede er omfattet af en sådan i forbindelse med din indboforsik-

ring. Flere forsikringsselskaber kræver en særlig helbredserklæring for personer 

over 80 år. Vi opfordrer derfor til, at du kontakter dit forsikringsselskab. 

Tilmelding: Bindende tilmelding skal ske telefonisk til Ellen på tlf.: 4224 4854 / 

4224 7143, evt. på mail: havblik@sydfynsmail.dk 

Frist for tilmelding er 1. marts 2022. Betaling af et depositum på 500 kr. pr. person 

skal ske umiddelbart efter tilmelding. Restbeløbet indbetales senest den 1. april 2022. 

Anvend konto i Fynske Bank reg.nr. 0815 konto 8159 514 707. 

Orienteringsmøde: Afholdes mandag den 2. maj 2022, kl. 14:00 i Åbyskov Forsam-

lingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup Fyn. 

På mødet udleveres det endelige program samt en liste over deltagerne og disses 

kontaktdata. 

Venlig hilsen 

Marianne, Ellen og Jørgen 
22. januar 2022 


