
Forårstur og generalforsamling Nationalpark Thy den 12-15 maj 2022 

 

Se, hør om og smag på Thy 3. gang er lykkens gang 😊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til forårsturen 2022 vi glæder os til at være sammen med jer. Vi skal bo på Nystrup 
Camping i Klitmøller https://nystrupcampingklitmoller.dk 

  
Campingpladsen ligger i baglandet godt beskyttet for vestenvinden og alligevel kun et lille kvarter i 
gåafstand fra Klitmøller by, der også kendt som Cold Hawaii. 
Vi har reserveret pladser på campingpladsen fra den 12. til den 15. maj 2022 vi skal ligge på et 
stort fællesområde. 
Når I kommer, skal I henvende jer i receptionen, hvor i får udleveret en strømadapter, som 
afleveres og afregnes strømforbrug når i kører hjem. Der er for udbetalt 30 kr.  
 
Torsdag den 12 maj 
Vi begynder torsdag den 12 maj og vi holder info møde kl. 20 som vi plejer, med de medbragte 
varme hveder. 
 
Vi vil kort fortælle om de spots vi har fundet til jer, og hvordan vi tænker de kan opleves. 

 Hanstholm havn og Bunkersmuseum. 

 Naturvejlederens udvalgte ture og seværdigheder 

 Østerild testcenter https://windenergy.dtu.dk/test-centers/oesterild  
 
På campingpladsen er der et stort fællesrum til ca. 60 personer, det har vi booket til klubben alle 
dagene. Afhængig af hvor mange deltagere vi bliver, har vi aftalt med bestyrelsen, at de lejer et telt 
som vi kan sætte op på pladsen og bruge som fællesrum, så vi altid har et godt sted at samles. 
 
Fredag den 13  maj 
Fredag formiddag mellem 10-12 skal vi høre om nationalpark Thy.  Vi får et par timers oplæg fra 
en af Nationalparkens naturvejledere. Han vil ud over at fortælle os om nationalparken, dens natur 
og kultur gennemgå tre ture hvor de spændende steder og seværdigheder i nationalparken kan 
besøges i bil. 
 
Fredag eftermiddag er der så tid til at tage på ture i nationalparken, besøge Hanstholm eller 
Østerild. Vi kan fordele os efter ønsker torsdag aften eller fredag morgen. 
 
Kl. 15 kan vi mødes på Østerild testcenter og få en guidet rundvisning det vil tage et par timer. Vi 
har brug for at vide hvor mange der vil med til Østerild ift. bestilling af turguiden. Kryds derfor af 
hvis Du/I vil med ifm. tilmelding. 
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På Testcenter Østerild kan I opleve de imponerende møller helt tæt på og lære om vind og 
vindenergi i det flotte besøgscenter. I Østerild ligger der en mindre kro så der kan holdes en god 
frokost/kaffepause. I nærheden af testcenteret er også Frøstruplejren hvor man gerne må gå en 
tur. Der er 28 km. til testcenteret.   
 
På Bunker museet i Hanstholm, kan I stifte bekendtskab med både den enorme 38 cm Kanon og 
Olsenbanden. Der er 12 km til Hanstholm og turen gøres i egen biler og med egenbetaling. 
Hanstholm har en spændende havn, flotte udsigtspunkter og en spændende spar købmand, der 
har en afdeling med alle mulige ting og sager til skibsproviantering. Længere henne af gaden ligger 
fiskehandlerne mm. Turen op til Hanstholm er i sig selv fantastisk, fordi man kører på kystvejen 
gennem nationalparken. 
 
Om aftenen (ca. kl. 18) skal vi smage på en af Thys specialiteter ”alt godt fra havet” hvor vi 
bestiller og henter mad fra Det gamle røgeri i Hanstholm.  Vi har bestilt Skippers Frokost.  
 

 Rødspættefilet, sild og rejer samt et lækkert udvalg af vore friske og ny røgede fisk på sprød 
salat med tilbehør.  

 
Hvis en af jer slet ikke er til Fisk, har restauranten også andre muligheder, kik på menukortet 
Restaurant Nordjylland | Fiskerestaurant Jylland | Det Gamle Røgeri (roegeriet.dk) 
og giv besked til Tove (før turen) så bestiller vi noget andet til jer. Men det er et fantastisk 
spisested. Vi har prøvespist der. 
  
Lørdag den 14 maj 
Lørdag formiddag er det igen tid til ture eller besøg på bunkersmuseet.   
 
Kl 12.30 mødes vi på Stenbjerg kro Stenbjerg kirke vej 21 7752 Snedsted, Stenbjerg.  Her skal vi 
spise frokost. Kroen er berømt for sin anvendelse af alt det der lever og gror i nationalparken, og vi 
får serveret deres berømte Nationalpark platte. 
Der er en dejlig gåtur fra kroen og ned til vandet hvor Stenbjerg landingsplads ligger. 
 
Om eftermiddagen afholdes generalforsamlingen som bestyrelsen står for kl.14.30 (stedet 
meldes ud til infoaften) 
 
Lørdag aften kan vi hygge os og spise vores medbragte i fælleslokale/telt.      
 
Søndag den 15 maj 
farvel og tak for denne gang. Vi mødes til et hyggeligt farvel. 
Prisen for denne herlighed er 1700 kroner pr vogn med to personer og 850 Kroner for enlige. 
 
Tilmelding på hjemmesiden, med bindende betaling på Hævetagsklubben senest den 1.4 
 

velmødt Bertel og Inger samt Tove og Niels 
 
har I spørgsmål eller andet skriv til Bertel bkviborg@mail.dk eller Tove 
toveloftagerlaus@gmail.com 
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