
Naturens dag i VestRum
med masser af GRATIS aktiviteter for børn og voksne

VestRum



Velkommen til Naturens Dag i VestRum, hvor vi gennem de syv sogne har sam-
mensat et manfoldigt program af spændende aktiviteter tilknyttet vores smukke 
natur.

VestRum er et landsbyklynge samarbejde mellem sognene: Torsted, Hover, No, 
Hee, Tim, Stadil og Vedersø, hvor vi denne dag sætter fokus på en lille bid af 
vores lokalområde.

Vi håber du tager skridtet over sognegrænsen og oplever lidt af det “meget”, vi 
hver især har at byde på.
Vi har nemlig natur hver dag!

Naturens dag i VestRumVestRum



Naturens dag i VestRum Torsted

Kl. 10.00

GoRun
Torstedvej 52, Torsted, 6980 Tim

Gå eller løb 2,5 km  eller 5 km 
alt efter behov.

Samlet start fra klubhuset.

Mindre forfriskning efter løbet.



Lyngsmosefæstningen. 
Lyngsmosevej 8, Hover, 6971 Spjald

Kl. 10.00 & 13.00 
Rundvisning i Lyngsmosefæstningen

Kl. 10.00 – 14.00 
Kanosejlads 
fra shelterpladsen (sammen med en 
voksen) til Ølstoft Naturcenter, Hee

Kl. 10.00 – 14.00 
ved Lyngsmosefæstningen
• Pandekagebagning på bålet ved shelterpladsen
• Afmærket vandresti til Kvindhøjene

Naturens dag i VestRumHover



NoNaturens dag i VestRum

13.00 - 15.00
Nørhede- Hjortmose Besøgscenter, 
Hjortmosevej 20, No, 6950 Ringkøbing

Åbent hus i vindmølle og solcelleparken, Nørhede – Hjortmose.
Her er en god mulighed for at se, hvordan grøn energi bliver produceret i 
store mængder, når Irvin Christensen fortæller om parken, dens tilblivelse 
og daglige produktion. 

Der kan med fordel køres til adressen
fra Lervangvej 7.



Naturens dag i VestRumStadil / Vedersø

14.00 - 16.00
Vandretur på 2,5 - 5 km
Mødested: Parkeringspladsen ved Stadil kirke

Ruten går i den smukke efterårsnatur langs Engsøen og Stadil Fjord, hvor 
der er et meget rigt fugleliv.

Der udleveres kort med forslag til ruter og seværdigheder i området!
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Landsbyklyngen VestRum

Vandre & Cykelruter
i Stadil

14.
Husby Klit, Strandgården
Gården lå tidligere sammen med den syd for liggende 
gård, men blev i 1870erne flyttet og nyopført på sin nu-
værende placering.
Strandgården er bygningsfredet som en af de bedst beva-
rede klitgårde langs Vestkysten. Gården og dens omgivel-
ser med tilhørende enge ud mod fjorden ejes af staten og 
drives som museum af Ringkøbing-Skjern Museum.
Fra rastepladsen er der kort afstand at gå til havet.

15.
Husby Klit, Odbjerg Strand / Bækbygård Strand
Fra klitten er der vide udsigter mod vest over havet og 
mod øst over Vest Stadil Fjords Nordre Dyb og omgiven-
de enge. 
Nordre Dyb og en betydelig del af engene er statsejede og 
udlagt som vildtreservat. Her er gode muligheder for at se 
store flokke af bl.a. gæs i fuglenes træktid.
Naturstyrelsen har etableret rastepladser, hvorfra der er 
en sti over klitten til havet.

18.
Stadil Gl. Mejeri
Udstilling af kunsthåndværk

19.
Stadil Bypark



Naturens dag i VestRum Hee

10.00 – 16.00
Ølstoft Naturcenter, Heebro 3c, Hee, 6950 Ringkøbing

• Kanosejlads på Hover Å
• Snobrødsbagning
• Trækfærge over dammen
• Tur på hesteryg
• Lær de lokale snapseurter fra ådalen at kende
• Bueskydning
• Vandretur langs Hover Å
• Smag på røget fisk
• Bind en flue
• Fiskeri i Hover Å

Der er mulighed for at købe 
mad og drikkevarer ved naturcenteret



På gensyn til Naturens dag i VestRum

Torsted Sogneforening • Hover Sogneforening • Lyngsmoseforeningen
Stadil - Vedersø Sogneforening • Ringkøbing og omegns sportsfiskerforening

Nørhede-Hjortmose • Krywilygård • Sct. Georgsgildet • Hee Lokalråd • VestRum
Ringkøbing-Skjern Kommune


