
En turistguide over Lemvig-Thyborøn udleveres til alle i bussen.  
Skulpturstien går forbi 54 kunstværker af billedhugge-
ren Torvald Westergaard. Stien føjer sig til Stationstrap-
pen, og slutter i haven bag Valgmenighedskirken, Kirke-
vej 4 (nær Kystinspektoratet). På Lemvig Kirkegård ved 
Vesterbjerg (trappe i højre side efter viadukten) findes 
mange kunstnerisk udførte gravminder, hugget af Tor-

vald Westergaard selv eller hans sønner Ejgil og Arne Westergaard. Skulpturen ’Fisk i byhaven’, (billedet 
t.h.) er udført af Torvald Westergaards barnebarn, billedhuggeren Laila Westergaard. Sted: Vestergade (gågaden).     

 

Strandvejen:   
Lemvig Lystanlæg og 
Museet for Religiøs Kunst  
tirsdag-søndag 12-16,   
entré: 75kr.  
 

Vesterbjerg, Vestergade 44:  
Lemvig Museum. Lukket hverdage.  
Men haven er åben. Her starter både                    
Planetstien og Skulpturstien.   

 

t.v.Vestergade 22-24:  
Café Larsen.  
t.h. Vestergade 17: 
Slagter Mortensen, pris-
vindende og landskendt 
slagterbutik.                                 
(Begge en del af Lemvigs 

bybillede i mange, mange år). 

Arrangører: Erik Jessen og Ingrid Majgaard   

Med i prisen er :  
Bus, lidt forplejning undervejs, 
hotel, 1 morgenmad,                   
2 x frokost, 1 aftenmenu, 
(frokost og aftenmenu                      
inkl. 1 genstand),                                  
entréer og guidning.  

 

Lemvig                     
Boghandel                              
Torvet 1  
Litterære arrange-
menter,                 
anmeldelser.             
Stort udvalg af 
aktuelt og lokalt 
stof. 

Lemvig Kirke fra 
1400-tallet, om-
bygget/udvidet 
1931-34. Udsmyk-
ning v. Bodil Kaa-
lund.                             
Klokkespil m. sal-
memelodier, skæn-
ket af ”damerne”.  

Damernes Magasin. 
Søstrene Ingrid og Elly 
Bache Lauridsen drev i 
mange år stedet, hvor 
byens damer købte 
festtøj. Ingrid Bache 
Lauridsen døde 2005,  
95 år. Elly Bache Laurid-
sen døde 2010, 98 år.  

Ejvinds 
Bageri og 
Café 
Aagade 1  
(v. Torvet)  

BayArt 
art and design 
Weibelsgade 8  
 

Dorte Bay er ud-
dannet keramiker, 
arbejder også 
med smykker.                     
Unikt kunsthånd-
værk   

Keramik og grafik  
Aagade 22 (hjørnet 
mellem Østergade og 
Aagade) 
Mariane Majgaard, 
uddannet keramiker, 
Kolding Kunsthåndvær-
kerskole/grafiker, År-
hus Kunstakademi  

Lemvig Bibliotek , Skolegade 3. Samling af maleren Niels Bjerres værker (1864-1942). Motiver fra det lokale opland 

I Gantriis’ fodspor  Rute med 17 nedslag i tegneren Henning Gantriis’ univers fra ”Lidenlund”, vist som gadespejle 

Pris for turen:                                                                                                    
Medlem 1300,- /ikke-medlem 1450,- 
Indkvartering i dobbeltværelse                                                      
Tillæg for enkeltværelse 325,- 
Tilmelding til Erik Jessen erik.e.jessen@gmail.com                    
tirsdag 19. april - fredag 29. april     

 

 Se de generelle regler for tilmelding.                                         

Adresser på foldere, til download og evt. print 
 

Klimatorium:               https://klimatorium.dk/wp-content/uploads/2020/08/Klimatorium-folder-hvem-og-hvad-er-vi-1.pdf 
Magasinet VESTKYSTEN :  https://www.vestkysten.nu/magasinet-vestkysten.html 
Høfde 42 :                             file:///C:/Users/Bruger/Desktop/tur%20til%20Lemvig/folder_6202-m65-hofde42.pdf 
I Gantriis’ fodspor:              http://lemvigmuseum.dk/GantriisFodspor.pdf 
 

 

Thyborøn og Lemvig  

bustur med overnatning 
tirsdag og onsdag d. 10. og 11. maj 2022 

 

Program 



Tirsdag d. 10. maj             THYBORØN 
 

8.00 Bussen kører fra Kolding Rutebilstation, Mazantigade 12 . 
Undervejs til Thyborøn er der smagsprøver med lækkerier fra Lemvig-
kanten - samt kaffe & te.  
 

10.30 ca. Et kort besøg på Harboøre kirkegård, hvor gravminder vid-
ner om Vesterhavets farlighed. Toiletter.  
På den videre tur over Harboøre Tange passerer vi Rønland med kemi-
fabrikken Cheminova og depotet ved høfde 42.  
 

11.45 ca. Vi ankommer til Thyborøn, hvor vi skal spise frokost i Fiske-
hallen, der har været  den gamle fiskerihavns auktionshal. Der er be-
stilt fisketapas, med 1 øl/vand/vin. 
 

13.00 går vi  den korte tur til ”Ravhuset” 
13.15 Bjarne Hansen fortæller om sin far, Rav-Aages og sin egen fort-
satte kamp mod forureningen ved Cheminova. I Ravhuset kan vi desu-
den se slibeværkstedet og den store udstilling af slebne og uslebne 
ravfund, hvoraf nogle er til salg.            

Rav-Aage/Aage Hansen, født 1924 i Langerhuse i Harboøre sogn - død 2008 i Thyborøn. 
Aage Hansen var fisker, og han blev Danmarks første miljøaktivist, da han 1950'erne gik til 
kamp mod Chemiovas forurening på Harboøre Tange. I 1995 modtog han Ridderkorset for 
sit arbejde for havmiljøet. 
Tilnavnet Rav-Aage fik han, fordi han i mange år samlede og sleb rav i sit værksted i  Thybo-
røn. I sin have havde han et skilt med teksten: Man er aldrig en taber før man giver op!  

14.45 Sandbussen, der tidligere har gjort tjeneste ved Skagen, henter 
os ved Ravhuset. Vi får ca. en times guidet rundtur, hvor naboskabet 
med havet bl.a. viser sig i klitter, høfder, trawlerhavn og krigsminder. 
...… Turen slutter med et kort besøg på ”Isværket”, hvor der tidligere 
blev produceret is til nedkøling af fiskefangst på den gamle havn. Nu 
udstiller ”Isværket” mere eller mindre permanente skulpturer i is. 

16.00 Bussen sætter kurs mod Lemvig, hvor vi  indkvarteres på Hotel Lidenlund, der ved restau-
rering er bragt tilbage til gammel stil, men med nutidig komfort. 
 

19.00 Middag med hovedret og dessert, incl. 1 glas vin. 

Fra hjemmesiden: Klimatorium er                 
Danmarks internationale klimacenter.               
Forum for Klimatilpasningsprojekter             
og Klimaforebyggelse. Missionen er              
at udvikle og formidle nye løsninger på 
udfordringer indenfor områderne:               
Kystnære Klimaudfordringer, Grøn            
Energi, Cirkulær Økonomi, Vand og   
Miljø, - gennem samarbejde. 

Thøger Larsen blev født i 
Underbjerg på Gjellerod-
de i 1875. Lemvig Muse-
um rummer en minde-
stue over ham, hvor bl.a. 
hans stjernekikkert er 
opstillet. Lemvig Muse-
um anlagde i årene 1984
-1994 Danmarks første 
planetsti. Solen er place-
ret i museets have, og 
Pluto er i sin yderste po-
sition placeret 12 km 
derfra. Stien går gennem 
det landskab, Thøger 
Larsens har skildret i 
digte, og passerer Gjel-
lerodde. Ved Gjeller Sø er 
skulpturen med Neptun. 

Lemvigs bykerne,’Lemhwol’, 
ligger lavt mellem Øster-, 
Sønder- og Vesterbjerg. 
Byens gader  har ofte været 
oversvømmet, når storm fra 
VNV har presset store vand-
masser ind i vigen.                     
Nov. 1981 blev målt 182 
cm, jan. 2005 189 cm og 
dec. 2011 190 cm over dag-
ligt vande. I 2012 blev by og 
havn sikret med en beton-
mur, der kan modstå lige 
godt 2 m over daglig vande. 
Projektet er siden blevet 
udbygget, og danner model 
eller inspiration for sikrin-
gen af andre kystnære byer, 
fx Sønderborg. 

 

Onsdag d. 11. maj                LEMVIG 
 

6.30 – 9.00 Morgenmad  
9.15 Der er tjekket ud, bagagen er i bussen, og vi er klar til at 
køre op ad Vesterbjerg el. Ny Sønderbjerg til Kystinspektoratet. 
 

9.30 – 10.30 Dagens første tema er havnesikringen i Lemvig. 
Fra Kystinspektoratet kan vi se panoramaet over by og havn. 
Kommunens afdelingsleder for Plan & Projekt, Marianne 
Vistisen, vil fortælle om havnesikringen, der er integreret med 
et rekreativt område. Vi går ned til havnen ad Stationstrappen - 
der også er en del af Skulpturstien - (evt. kørt i bus). Guidnin-
gen  slutter ved Klimatorium i havnens anden ende. 
 

10.30  Her samler bussen os op. Næste mål er Gjellerodde, som 
er et Natura 2000 område. Vi kører ”ovenom” med udsigt til det 
storslåede morænelandskab med bronzealderhøje. Lige inden 
udsynet åbner sig mod Limfjorden, passerer vi  bunkers på bak-
kekammen. 
 

10.45-11.20 Gjellerodde rummer sjælden natur, bl.a. meget ty-
delige strandvolde og dannelse af krumodder, som er en vedva-
rende proces. Vi standser ved ”Neptun” på Planetstien, og hø-
rer bl.a. også om forsøget på afvanding af Gjeller Sø i 1800-
tallets slutning.   
 

11.30 Vi spiser frokost på Café Odden. Der er bestilt en menu 
med rødspættefilet og 1 øl/vand.  
 

13.00  Bussen kører til Lemvig ”nedenom”, med et storslået vue 
over Lem Vig. Vi passerer Horn Sø, Nr. Vinkel (Jane Åmund), Ma-
rinaen og Museet for Religiøs Kunst. Målet er Klimatorium, 
hvor vi får en times gennemgang af funktion og formål.  
 

14.00- 15.30 Lemvig på egen hånd (Se forslag næste side) 
 

15.30 Afgang mod Kolding    18.00 Hjemkomst (via Herning)  

https://da.wikipedia.org/wiki/1924
https://da.wikipedia.org/wiki/Fisker

