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Landsbyklyngen VestRum

VestRum er et samarbejde mellem de syv 
nordvestligste sogne i Ringkøbing-Skjern 
kommune: Torsted, Hover, No, Hee, Tim, 
Stadil og Vedersø med henblik på at skabe 
sammenhæng og udvikling i området.

De syv sogne udgør et dynamisk samfund 
fuld af kreativitet og aktivitet og byder på 
en masse spændende oplevelser, både for 
de, der bor her, men også for de mange 
turister, der hvert år færdes i området.

VestRum byder på en fantastisk natur, der 
spænder vidt fra de store, dybe plantager i 
øst til havet bag klitterne i vest. I kanten af 
plantagerne ligger den gamle hede med de 
karakteristiske indlandsklitter og bag havet 
de gamle fjorde og store fuglereservater. 

Midt i det hele er der et frodigt landbrugs-
land, hvor man stadig kan opleve kvæg på 
græs og frilandsgrise muntre sig i jorden. 

VestRum gennemskæres fra øst mod vest 
af Tim Å og Hover Å, hvor der er mulighed 
fiskeri og kanosejlads. Og i alt dette ligger 
de syv landsbyer med hver deres historie og 
identitet.

Er man til friluftsliv, er VestRum det helt rette 
sted. Her er der mulighed for en mangfoldig-
hed af oplevelser, enten man er til bens, 
cykler i området, eller tager bilen rundt på 
de små veje. De mange rastepladser ved 
de forskellige seværdigheder indbyder til 
pauser, og ønsker man et længere ophold 
i naturen, er der fine madpakkehuse, bål-
hytter og shelters til fri afbenyttelse. 

Og for at gøre det nemt, er der lavet kort 
med beskrivelser og indtegnede ruter over 
hele VestRum.

VestRum er fuld af historie lige fra den 
tidlige stenalder og op til vores tid, og 
mange steder er historien stadig synlig i 
naturen og bevaret i de små bysamfund, 
der gennem tider har været præget af 
udviklingen ved landbruget, plantagerne, 
fjordene og havet. Opblomstringen da 
jernbanen og andelsbevægelsen opstod og 
afviklingen ved stordrift, sammenlægning 
og affolkning.

Velkommen til VestRum 
– fuld af liv og aktivitet!
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The Village group VestRum
VestRum is a cooperation between 

the seven northern westerly parishes in 
Ringkøbing-Skjern county: Torsted, Hover, No, 
Hee, Tim, Stadil and Vedersø. 

The seven parishes represent a dynamic 
community packed with creativity and 
activity and offer a lot of exiting adventures, 
both for those who live there, but also for the 
many tourists, who visit the area every year. 

Vestrum has a fantastic nature with large 
woods in the eastern part of the community 
to the sea behind the dunes in the western 
part. There is lots of cows on grass, pigs that 
are outside all year round and a lot of birds to 
see.

VestRum is transected by two rivers, Tim Å 
and Hover Å, with the possibility for fishing 
and canoeing. And in the middle of all these, 
the seven villages are situated with their own 
history and identity.

If you like the outdoor activities, VestRum is 
the right place to go. There is a lot of options 
for adventures, whether you are on foot, bike 
or car around the small roads. The many picnic 
areas invite to brakes, and if you want a longer 
stay in the nature, you will find a lot of shelters 
for free. And to make it easy to find your way 
through VestRum, you can find a lot of maps 
with descriptions and plotted routes over the 
whole VestRum area.

VestRum is filled with history from the early 
stone age to our time, and in many places, you 
can see the history is still visible in the nature 
and sustained in the villages.

Welcome to VestRum 
– full og life and activity!

Die Dörfer Gruppe VestRum 
VestRum ist eine Kooperation zwischen 

den sieben nordwestlichen Gemeinden in 
Ringkøbing-Skjern: Torsted, Hover, No, Hee, 
Tim, Stadil und Vedersø.
Die sieben Gemeinden sind eine dynamische 
Gemeinde voll von Kreativität und Aktivitäten 
und laden zu viele spannende Erlebnisse ein. 
Das ist für die Leute, die hier wohnen aber 
auch für die Touristen, die jedes Jahr in der 
Umgebung herum gehen/fahren.

VestRum hat eine fantastische Natur, die 
über den großen Wäldern in Ost, das Meer 
hinter die Dünen in West, die alte Heide mit 
den charakteristischen Dünen, die alten 
Fjorde und die große Vogel Reservationen 
spannen. Man kann auch den Kühen und 
den Freilandschweine sehen. VestRum wird 
von Ost nach West von Tim Å und Hover 
Å durchgeschnitten, und hier gibt es die 
Möglichkeiten Angeln zu gehen   oder Kanu zu 
segeln. Und hier liegt auch die sieben Dörfer 
mit eigener Geschichte und Identitäten. 

Findet man Aktivitäten im Freien schön, 
ist VestRum die richtige Stelle. Hier gibt es 
viele verschiedene Erlebnisse, ob man zu 
Fuß, Fahrrad oder das Auto an den kleinen 
Straßen fahren.  Die viele Rastplätzen an 
den verschiedenen Sehenswürdigkeiten 
ladet zu Pausen ein, und wenn man einen 
längeren Aufenthalt in der Natur wünscht, 
gibt es Butterbrothäuser, Feuerhütten 
und Windschutzhütten frei zu benutzen. 
Und dazu kann man auch freie Karten mit 
Beschreibungen und eingezeichnete Routen 
über die ganze VestRum finden.
VestRum ist voll von Geschichten von der 
frühen Steinzeit bis Heute, und überall kann 
man das sehen.

Herzlich Willkommen in VestRum 
– voll von Leben und Aktivitäten!

Landsbyklyngen VestRum
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Tag på opdagelse i den fantastiske og af-
vekslende natur i VestRum.
I VestRum er der lavet 7 kortfoldere med 
indtegnede forslag til ruter og omtale af de 
væsentligste seværdigheder i den spænden-
de vestjyske natur. 
Folderne, der er lavet på dansk, tysk og 
engelsk, finder du ved turiststederne rundt 
omkring i området. Du kan også downloade 
dem fra vores hjemmeside:
https://www.vestrum.dk/stier/

God tur!

På tur i VestRum
Auf der Fahrt in VestRum
Entdecken Sie die fantastische und 

abwechslungsreiche Natur in VestRum.
In Vestrum gibt es 7 Kartenordner mit 
eingeführtem Vorschlag mit Routen und 
Erwähnung über die wesentlichen Sehens-
würdigkeiten in die gespannte Natur des 
Westjütland. Die Kartenordner in dänischer, 
deutscher und englischer Sprache, können 
Sie an die Tourist Stellen in die Umgebung 
finden. 
Sie können sie auch von unserer Website 
herunterladen: 
https://www.vestrum.dk/stier/

Gute Fahrt!

On the way in VestRum
Discover the fantastic and varied 

nature in VestRum. 
In VestRum 7 map leaflets have been pro-
duced with suggestions for routes and 
mention of the most important sights in the 
exciting West Jutland nature. The leaflets 
made in Danish, German and English, you 
will find at the tourist sites around the area. 
You can also download them from our 
home-page: 
https://www.vestrum.dk/stier/

Have a nice trip!

33 Korthenvisning
Kartenbezug
card reference
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Byrådsmedlemmer fra VestRum

Irvin Christensen
Valgt for Det Konservative Folkeparti 

Pensioneret politimand
Selvstændig med mindre transportvirk-
somhed og bestyrer på Nørhede Hjort-
mose besøgscenter. 

Næstformand i VestRums styregruppe.
Valgt medlem af kommunens Landdistrikts-
udvalg. Medlem af hjemmeværnet.

Gift med Lena, og bor på nedlagt landbrug i 
No, hvor vi holder heste som hobby.
Vi har 3 voksne børn,  og 8 børnebørn.

Jeg er opvokset i Ølgod, men flyttede til 
København i 1972, hvor jeg startede som 
politimand. Blev gift med Lena i 1977, og 
flyttede til Hee i 1983, hvor jeg fik arbejde 
ved Ringkøbing politi. I 1999 købte vi et 
nedlagt landbrug i No, hvor vi stadig hører 
hjemme.

Efter et arbejdsliv i 42,5 år som politimand, 
herunder som leder fra 1987 til 2015 - gik 
jeg på pension i 2015. Det var først herefter, 
der blev tid til foreningsarbejde, ligesom 
det også var her interessen for det politisk 
arbejde voksende frem og endte med, at 

jeg blev opstillet som byrådskandidat i 
2021. 
Byrådsarbejdet startede således ved ind-
gangen til året 2022. 

Mine interesser i politik - dækker selv-
følgelig hele kommunen, men som det 
kan ses af mine tidligere nævnte inter-
esser,   er det ikke mindst arbejdet for 
landsbyer, landområder og disses fremtid 
med udviklingsmuligheder - jeg brænder 
for.   Herunder bosætning og fastholdelse 
af skoler (folkeskoler og friskoler)  og beva-
relse/genetablering af indkøbssteder, turist-
aktiviteter og meget mere på landet.  Også 
udbygning af fibernet til alle - skal hurtigst 
muligt gennemføres, så alle opgaver også 
kan udføres fra vores områder - langt væk 
fra centerbyerne. 
Jeg arbejder for klimavenligt landbrug og 
erhverv - samt for sikring af områder ved 
drikkevandsboringer, så vi kan sikre rent 
drikkevand til være efterkommere. 

Årlige orienteringsmøder i VestRum:
Det er for mig meget vigtigt, at borgerne 
bliver orienteret, føler sig hørt, og har 
mulighed for inddragelse tidligt i en 
beslutningsproces, og som følge deraf, 
også har mulighed for at komme til orde - 
inden afgørelserne træffes af byrådet.
Derfor vil der blive tale om årlige møder 
i VestRum - hvor alle borgere er velkomne, 
for at høre om byrådsarbejdet, komme med 
input o.s.v. 
I møderne vil alle tre byrådsmedlemmer fra 
VestRum deltage.

Jeg kan træffes på mail: 
irvin.christensen@byr.rksk.dk  
eller telefon: 2311 5121
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Byrådsmedlemmer fra VestRum

Rita Smedsgaard Byskov 
Valgt for Venstre

Jeg er født og opvokset i det allernordligste 
hjørne af VestRum – i Vedersø Kær. 
Som 17 årig fandt jeg bondemanden i mit 
liv – i det nordøstligste hjørne af Vestrum – 
Kronheden i Torsted. 

Vi bor i Hee, hvor vores 4 piger er vokset op 
– i det, som vi synes er de perfekte rammer. 
Vi holder meget af de mindre samfund – og 
synes, at her er de værdier, som vi finder 
vigtige. 

Vigtigt for ”det gode liv på landet” er mulig-
hed for skole og børnepasning, understøt-
telse af frivilligheden og initia-tiver.  – Og 

naturligvis et godt internet. Så kan meget 
lade sig gøre. 

Jeg brænder for mulighederne i de 
mindre samfund – og er imponeret af den 
iderigdom, man ser rundt omkring. Det 
skaber engagement og sammenhold. 
Det er en evig kamp for alt dette – og det 
er hårdt, - men det giver også noget. Med 
13 år i Hee skolebestyrelse har jeg mødt 
masser af engagerede mennesker, som 
alle brænder for det samme. Med dialog 
og initiativer kan man nå langt – og jeg 
ser VestRum som en stor styrke for vores 
område. – Vi har alle de samme udfordringer 
– og ved at arbejde sammen, hvor det er 
muligt, opnår vi alle mere. Desuden står vi 
stærkere overfor kommunen, når vi i Nord 
taler med én stemme – og jeg tænker, at 
vi med samarbejdet i VestRum opnår det 
bedste for alle vore sogne i området. 

Jeg glæder meget mig over, at jeg nu også 
har muligheden for at være én af VestRums 
stemmer i byrådet – og kan være med til at 
formidle og bringe ideer videre. 

Jeg kan træffes på mail:
rita.byskov@byr.rksk.dk
eller telefon: 61 26 55 05
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Byrådsmedlemmer fra VestRum

Marie Kamp From
Valgt for venstre

Jeg er født og opvokset i Stadil-Vedersø på en 
gård sammen med mine tre søskende og med 
kort afstand til fætre og kusiner, som har givet 
en følelse af tæt samhørighed.

I byrådet er jeg med i Børn- og Familie-
udvalget og Erhverv-, Klima-, og Arbejdskraft-
udvalget. Derudover er jeg med i Klimarådet 
og Landdistriktrådet.  

Jeg er en frisk og udadvendt person, som 
møder alle mennesker med et smil på læben 
og har altid mange bolde i luften. 

Jeg bor i Alrum i Stadil-Vedersø. Her har Bjarke 
og jeg fået bygget os et dejligt træhus med 
udsigt til marker, fjord og rigt dyreliv. Vi har 
to børn. En i dagpleje og en i Stadil-Vedersø 
fribørnehave. 
Vi er meget priviligerede med de tilbud, som 
området har til os – vi er beriget med ikke 
bare et, men to skoletilbud, hvor det ene er 
kommunal og det anden privat. Desuden har 
vi ikke bare vuggestue, men også private og 
kommunale dagplejere i kort afstand. 
Det er mit håb, at vi kan blive bedre til at 
samarbejde mellem det private og kom-

munale, således at sognene kommer til at stå 
stærkere i deres tilbud til børnefamilier.  

Jeg arbejder som lærer på Tim skole, hvor jeg 
underviser udskolingseleverne. Jeg nyder at 
arbejde med de unge mennesker og at være 
en del af deres udvikling. 
Jeg er god til at tale og skabe gode relationer, 
hvorfor jeg også nyder at være valgt ind i 
byrådet, hvor jeg møder mange forskellige 
personligheder – ikke kun i udvalgene og i 
byrådet, men også når borgere tager fat i mig 
i forhold til lokale problemstillinger. 

Jeg er glad og taknemmelig for min op-
vækst på landet. Da jeg fik mit første barn, 
stod det klart for mig, at hun skulle vokse op 
i tilsvarende rammer, som jeg selv gjorde. I et 
område med åbne vidder, frisk luft og masser 
af dyr. 

Vi bor i et sogn, hvor intet kommer af sig 
selv, men hvor der findes masser af kræfter, 
engagement og sammenhold blandt sognets 
beboere. Vi er glade for at være tandhjul i 
et arbejdende fællesskab, hvor der drives 
friskole, fribørnehave og et utal af foreninger 
og fællesskaber, hvor der altid er plads til flere. 
Her passer man på det, man har og det, 
synes jeg er værdier, som mine børn skal 
præges af. Det er værdier, som man ikke 
kun finder i Stadil-Vedersø, men i alle sogne 
i landsbyklyngen VestRum og desuden i de 
landdistrikter, som vores kommune består af. 

Hvor er jeg bare stolt af at bo netop her.

Jeg kan træffes på mail:
marie.kamp.from@byr.rksk.dk
eller telefon: 61 66 94 52
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Et aktivitetsområde kaldet ”Bjerget” er ved 
at tage form. Generelt er vi ved at omdanne 
boldbanerne og arealerne omkring dem til 
nye aktiviteter. Jo, der sker meget i No!

No er tæt på det, som betyder noget - og 
alligevel med tilpas afstand og ro - men helt 
tæt på naturen, som der er rig mulighed for 
at bevæge sig i.

Vi har kro, campingpladser, rosenhave, fiske-
søer, jernalderfæstning, kirke og kirkeruin og 
mulighed for at komme tæt på vindmøllerne. 
Plus en lånebil og værelser til en overnatning.

No syner måske ikke af så meget, når du 
(forhåbentlig) letter foden fra speederen på 
turen fra Røgind til Heager. Eller modsat på 
Novej via rute 28. Men som med isbjerge 
hvor du kun ser ti procent over vandet, så 
rummer No så meget mere end Novej.

Sommerfest med bilboksning
Vi mødes i Sognehuset og Aktivitetshuset 
til fællesspisninger, dilettant, foredrag, 
grillboys sommerfest med bilboksning(!) 
eller for at svede i motionsrummet No Body.
Børnene passes i No Børnehus og vug-
gestue. Inden de som lidt ældre tager bussen 
til skolen i Hee, men stadig kan mødes i 
klubben. Senere kalder uddannelserne i 
Ringkøbing.
Der er cykelsti direkte til Ringkøbing. Bus-
serne kører mellem Ringkøbing og Spjald 
samt Ringkøbing og videre til Hee, Tim og 
Stadil.

Nyt bålhus og legeplads
Vi bygger selv et nyt bålhus ved Sognehuset. 
Der er kommet ny legeplads for de mindste. 

No61
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No
No er en lille landsby med knap 300 
indbyggere. I perioden 1911 til 1961 var 
No en driftig stationsby på Ringkøbing 
– Nørre Omme Jernbane. Den gamle 
stationsbygning ligger i dag midt i byen, 
og derfra og mod øst er bevaret et stykke af 
den gamle banedæmning.

No kirke er indviet i 1878, hvor sognet blev 
udskilt fra Hee Sogn. Nord for kirken er 
tomten af en ældre kirke, og en stensætning 
markerer den gamle kirkes beliggenhed. 
Den oprindelige kirke blev opført omkring 
år 1200. Imidlertid gik sognet og kirken 
i forfald, hvorfor kirken blev nedbrudt 
omkring 1540 efter reformationen. 

Nogle af stenene blev brugt til at opføre 
østfløjen af Hee Kirke, og denne fløj på Hee 
kirke kaldes stadig No Kirke. 
Andre sten blev brugt til huse og gårde. 
Herremændene på “Voldbjerg” i Hee og 
“Rydbjerg” i Velling så en fordel i at plyndre 
de gamle kirkerester.

Herningvej 105 • 6950 Ringkøbing • +45 97 32 04 20 • ringkobingcamping.dk

Sæson 2022:
01.04 - 02.10

Vinteråben med 
tilmelding
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No
No ist ein kleines Dorf mit fast 300 
Einwohnern. Von 1911 bis 1961 war 

No eine unternehmende Kleinstadt an der 
Eisenbahn von Ringkøbing-Nørre Omme. 
Der alte Bahnhof liegt heute in der Mitte 
des Dorfes, und östlich davon ist noch ein 
Stück des alten Bahndammes erhalten 
worden.

No Kirche wurde 1878 eingeweiht, als die 
Gemeinde sich von der Hee Gemeinde 
getrennt hat. Nördlich der Kirche befindet 
sich die Stätte eine ältere Kirche, die dort 
noch befindlichen Grundmauern markieren 
die Lage der alten Kirche.

Die ursprüngliche Kirche wurde ungefähr 
1200 gebaut, aber die Gemeinde und die 
Kirche wurden mit der Zeit baufällig und 
ungefähr 1540, nach der Reformation, 
wurde die Kirche abgetragen. Einige Steine 
wurden noch für den Bau, des östlichen 
Flügels, der Hee Kirche verwendet. Dieser 
Flügel wird immer noch No Kirche genannt. 
Andere Steine werden für Häuser und Höfe 
verwendet.  Die Gutsherren an „Voldbjerg“ 
in Hee und „Rydbjerg“ in Velling sahen 
einen Vorteil darin, die alten Reste der 
Kirche zu plündern.

No is a small village with about 
300 citizens. In the period 1911 to 

1961 No was an active railway town on the 
railway between Ringkøbing and Nørre 
Omme. The old railway station building 
is situated in the middle of the town, og 
from there and to the east a part of the old 
railway embankment is preserved. 

No church was consecrated in 1878, when 
the parish was separated from Hee parish. 
North of the church there is a site of an 
older church, and a stone circle mark the 
position of the old church.

The original church was built around 1200. 
However, the parish and the church went 
sown and the church was broken down 
around 1540 after The Reformation.
Some of the stones was used to build the 
eastern wing of Hee church, and this wing 
is still named No church.

Other stones were used for houses and 
farms. The squires on “Voldbjerg” in Hee and 
“Rydbjerg” in Velling cashed in on striping 
the old church ruins.

61

Vellingvej 1 • DK 6950 Ringkøbing
+45 71 75 90 94
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Hjortmose - Nørhede Energipark
Grusvejen ud til Hjortmose – Nørhede 
besøgscenter, Danmarks største energipark, 
går gennem et gammelt landskab præget 
af generationers agerbrug. 

Vindmøller og solceller står på rad og række 
ved Hjortmose-Nørhede. Den dækker et 
areal, der svarer til 57 fodboldbaner. 
De 22 vindmøller (3.3 MW) har tilsammen en 
kapacitet på 72 MW og kan dække behovet 
i op til 57.000 danske husstande, mens de 
69.000 solcellepaneler alene dækker 2.5 % 
af kommunens samlede el-behov.

Der größte Energie Park in 
Dänemark

In Hjortsmose-Nørhede stehen Wind-
mühlen und Solarzellen in Reih und Glied 
in dem größten Energie Park Dänemarks.  
Dies entspricht einer Fläche von etwa 57 
Fußballfeldern.

Die 22 Windmühlen (3,3 MW) haben zusam-
men eine Kapazität von 72 MW und können 
bei Bedarf bis zu 57.000 Dänische Haushalte 
decken, und die 69.000 Solarzellen decken 
alleine 2,5% des Bedarfes der Elektrizität 
der Gemeinde.

The biggest energy park in 
Denmark

Windmills and solar power cells are placed 
all in a row in the biggest energy park at 
Hjortmose-Nørhede. It covers an area as big 
as 57 football fields.

The 22 windmills (3,3 MW) have together a 
capacity on 72 MW and can cover the need 
for up to 57.000 Danish households. The 
69.000 solar power cells cover 2,5% of the 
electrical power need for the community 
alone.

64
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Lyngsmosefæstningen
og Hover Ådal

Lyngsmosefæstningen er en rekonstru-
eret 2000 år gammel befæstet landsby 
fra ældre jernalder.

Det er Lyngsmoseforeningen der ejer 
og står for vedligeholdelse af området 
med shelters og bålplads ved ådalen 
og den lille bro, der fører stien mellem 
Lyngsmose og Kvindhøjene over åen.

Lyngsmoseforeningen arrangerer rund-
visning ved Lyngsmosefæstningen, lige 
som de står for reservering af shelters og 
udlejning kanoer i perioden 15. juni - 
31. oktober.

For nærmere oplysninger og evt. med-
lemsskab af foreningen henvisens til 
hjemmesiden: 
lyngsmose.dk

BOGHUSET
I HOVER
Tag en bog -
Giv en bog!
Reol i gangen ind 
til Lokalarkivet,
Hoverdalvej 2
Åbent for alle:
Hver onsdag 9-20
Ferielukket i juli

Hover
Forsamlingshus
Til. 51 46 81 88

52

Kanoudlejning
Kanuverleih
Canoe rental
Hover Å / Stadil Fjord
15.06 - 31.10

Valter Kristensen
+ 45 40 20 67 34

Hover Sogneforening / Lyngsmoseforeningen
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Lyngsmosefæstningen & Kvindhøjene

Lyngsmosefæstningen
Bestod af 17 huse bag en befæstet vold, 
så helt fredelig har jernalderen ikke været. 
Lyngsmose er en af to kendte befæstede 
landsbyer i Danmark fra jernalderen. 
Borgen, der er en af landets ældste, lå 
ved en korsvej, hvor vandvejen Hover Å 
krydsedes af en ældgammel sydnord-
gående vej. Mod nord – på den anden side 
af ådalen – fortsatte vejen langs en gruppe 
gravhøje kaldet Kvindhøje. Også på denne 
side af ådalen ligger der gravhøje nær 
Lyngsmoselandsbyen.

 Hee

Hover Kvindhøjene

Lyngsmose-
fæstningen

Kvindhøjene er en ret stor højgruppe, 
som bestod af 12 gravhøje. Ud over denne 
højgruppe har der været en anden gruppe 
med 7 høje, som har ligget sydvest for 
Kvindhøjene ikke langt fra disse.
I bondestenalderen omkring år 2.500 
f.Kr., som var enkeltgravskulturens tid, be-
gravede man her i Vestjylland de døde i 
jordhøje. Gravene blev dækket af lave høje. 
I bronzealderen ændrede man gravformen 
til store, kuplede høje, som gerne skulle 
placeres på en bakketop, så den kunne ses 
i landskabet. 
Vær opmærksom på, at her er mange hug-
orme!

Lyngsmosefæstningen - Lyngsmose Festung - 
The Lyngmose fortress

Lyngsmose shelters
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Lyngsmosefæstningen & Kvindhøjene
Lyngsmose Festung
Sie bestand aus 17 Häuser, hinter 

einem befestigen Wall, aber so ganz 
friedlich war es in der Eisenzeit nicht. 
Lyngsmose ist eine den zwei bekanntesten 
befestigten Dörfern in Dänemark, die in der 
Eisenzeit entstanden sind. 
Die Burg, einer der ältesten, lag an einem 
Kreuzweg, wo der Wandweg des Hover 
Flüsschen den uralten südlichen-nördlichen 
Weg gekreuzt hat. Nördlich - an der anderen 
Seite des Flusstals, führte der  Weg zu einer 
Hügelgrabgruppe, die Frauengrabhügel 
genannt werden, entlang. Auch an dieser 
Seite des Flusstals liegen Hügelgräber, in 
der Nähe des Lyngmosedorfes.

Frauenhügelgrab
Das Frauenhügelgrab ist eine große 
Hügelgruppe, die aus 12 Hügelgräbern 
besteht. Außer dieser Hügelgrabgruppe 
gab es noch eine andere Hügelgrabgruppe 
mit 7 Hügeln, die südwestlich, nicht so weit 
von diesem, Frauenhügelgrab lag.
In der Bauernsteinzeit ungefähr 2500 v. 
Chr., die Zeit für die Einzelgrabkulturen, hat 
man in Westjütland die Toten in Erdhügel 
begraben. Die Gräber wurden von seichtem 
Hügel zugedeckt. In der Bronzezeit hat man 
die Gräberform zu großen kuppelartigen 
Hügeln geändert, die gern oben auf einem 
Hügel lagen, von dort aus konnte man sie 
gut in der Landschaft sehen. 
Bitte beachten Sie, hier sind viele Kreuzotter.

The Lyngmose fortress
This used to consist of 17 houses 

surrounded by a guarded wall. Lyngmose is 
one of two fortress towns in Denmark from 
the Iron Age. 
The fortress, which is the oldest in Denmark, 
was situated on a cross-roads where the 
Hover stream crossed an old south-north 
road. To the north, the road continued on 
to the Lady Mounds. There are other burial 
mounds situated on this side near the 
village of Langmose.

Kvindhøjene (“The Lady Mounds”) 
is a relatively large burial ground which 
consisted of 12 mounds. It is situated north-
east of a lot where seven burial mounds 
used to be found. In this area of the country, 
the dead were buried in single-grave burial 
mounds back in the Stone Age (2,500 B.C.). 
By the Bronze Age, the graves changed 
from smaller mounds to larger hills; often 
placed on hilltops. 
Please be careful of snakes in the area.

Hover Ådal ved Lyngsmose
Hover Flusstal an Lyngsmose
Hover stream by the Lyngsmose
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Hover & Muldbjerg
Hedelandskab, marker, skov, søer og ådal 
sætter rammerne for den charmerende 
landsby Hover. Her er bl.a. et fantastisk 
børnehus, et veldrevet forsamlingshus, 
et aktivt Fritids- og Kulturcenter og en 
smuk Kvindelund. Sidstnævnte er et yndet 
udflugtsmål med legeplads, madpakkehus, 
sansehave og fitnessredskaber. 
Der er skønne ruter omkring Hover, 
der tager dig igennem den smukke og 
varierede natur. 

Hover kirke står næsten uændret fra 
romansk tid omkring år 1170 og ligger 
på Hover Ådals skråning. Våbenhuset 
stammer fra 1500-tallet. På østgavlen er 
en klokke ophængt. Kirken er bygget af 
tilhugne granitkvadre og fremstår i dag 
næsten som den så ud, da den blev opført; 
der er bl.a. et oprindeligt vindue i koret og 
to i skibet.
Hover Kirke betragtes som en af Danmarks 
første stenkirker, og den er optaget i 
Kulturkanon.

Hover ist eine Kleinstadt. Dafür 
gibt es heute dort einen großen 

gefragten Kindergarten und eine große 
Halle, die die Bürger selbst gebaut haben. 
Inmitten der Kleinstadt liegt auch das 
Frauenwäldchen, eine kleine Anlage, wo 
man sich entspannen kann. Hover liegt in 
der Mitte am nördlichen Hang des Hover 
Flusstals, und an vielen Stellen gab es eine 
Bebauung in Flussnähe.

Die Kirche steht fast unverändert aus der 
romanischen Zeit, ungefähr seit dem Jahre 
1170 und die am Hang des Hover Flusstals 
liegt. Die Vorhalle ist aus dem 1500 Jh. 
An der östlichen Giebelwand hängt eine 
Glocke. Die Kirche ist aus gehauenem 
Granit gebaut und erscheint heute fast 
noch so als wäre sie erst gebaut worden. 
Da ist u. a. ein originales Fenster im Chor 
und zwei befinden sich im Mittelschiff.
Die Hover Kirche wird als eine der ersten 
Steinkirchen in Dänemark betrachtet, 
und deshalb ist sie in dem Kulturkanon 
aufgenommen worden.

Die Muldbjerg Mühle ist mehr als 400 
Jahre alt und wurde 1984 mit dem 
Erhaltungs- Preis von Ringkøbing und 
Umgebung geehrt. Heute wird die Mühle 
als Einheimisches Museum und für viele 
künstlerische Arrangements genutzt, nicht 
zuletzt für Musikalische Auftritte, wo viele 
Solisten seit vielen Jahren in den kleinen 
vertrauten Räumen auftreten.
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Hover & Muldbjerg
Hover is a historical hamlet. It does, 
however, feature a large and well-

visited children’s house and a large hall 
built by the local inhabitants. The center 
of the city has a small cove (The Ladies’ 
Grove) for relaxation and leisure. Hover 
is situated on the northern slope of the 
stream, and several areas around the 
stream are developed.

The Hover church was built around the 
year 1170, and has barely changed since 
Roman times. It is situated on the western 
slope off the Hover stream. The porch 
is from the 1500s. A bell in hung on the 
eastern gable. The church was built from 
precut granite bricks and remains almost 
unchanged. 

There are several original windows still 
in use. It is considered one of Denmark’s 
oldest stone churches, and was admitted 
to the official Danish cultural canon.

Mulbjerg Mill is over 400 years old, and was 
honored with a preservation prize by the 
city of Ringkøbing. The old mill is used as a 
museum and cultural center; especially for 
musical events. Many musicians from near 
and far have played in this small, intimate 
venue.
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Etatsrådens gravhøj

I skoven mellem Lokkelykke og Sabvej 
ligger Etatsrådens gravhøj. 
Etatsråd Alfred Sørensen (1857 – 1927), blev 
hovedrig på Københavns udbygning og 
tidligere ejer af Lokkelykke. 
Da etatsråden døde, blev hans urne stedt til 
hvile i den dertil opførte gravhøj i udkanten 
af Lokkelykke. Urnen kan skimtes gennem 
kikhullet i døren ind til gravkammeret.

Das Hügelgrab des Staatsmannes
In dem Wald zwischen Lokkelykke 

und Sabvej liegt das Hügelgrab des Staats-
mannes. Der Statmann Alfred Sørensen 
(1857 - 1927) wurde sehr reich bei dem 
Ausbau von Kopenhagen und war der 
frühere Besitzer von Lokkelykke. 
Als er starb, wurde seine Urne in ein 
extra gebautes Hügelgrab am Rand des 

Lokkelykke, zu Grabe getragen. Die Urne 
kann man durch das kleine Loch in der Tür 
des Hügelgrabes, undeutlich sehen.

The State Councilor’s grave
In the woods between Lokkelykke 

and Sabvej is the state councillor’s burial 
mound. State councilor, Alfred Sørensen 
(1857 – 1927) made his fortune during 
Copenhagen’s expansion and through 
ownership of Lokkelykke. 
When the state councilor passed, his urn 
was placed in this burial mound. The urn 
can be seen through a small peep hole to 
the grave chamber.
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Tømrer 
Møller A/S

Hover
T: 40 35 34 81

MERE END 60 ÅR 
I MARKEN

Følg med på facebook: Mikkelsens Maskinstation I/S Hover
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Muldbjerg Mølle
Muldbjerg Mølle er en gammel kongelig 
privilegeret vandmølle, som i sin tid havde 
et næringsområde over fem sogne. 
Fra 1915 til 1963 var den en andelsfoder-
stofforretning, hvorefter den i en årrække 
tjente som reservelager. Der blev ingen 
vedligeholdelse foretaget på bygningen, 
der langsomt forfaldt og endte med at blive 
meget upopulær i omgivelserne. 

RAG, der havde overtaget møllen, beslut-
tede at nedrive bygningen, men det viste 
sig at blive en meget bekostelig affære 
på grund af de næsten meter tykke mure 
og kraftige fundament. Man fik så den 
geniale ide at forære bygningen til Hover 
Sogneforening!

I 1982 gik Sogneforeningen i gang med det 
store restaureringsarbejde, lavede nogle 
ændringer og fik sat skik på møllen. 

I 1984 modtog Muldbjerg Mølle Ringkøbing 
og omegns bevaringspris, og siden er møllen 
brugt til mange forskellige formål lige fra 
julestue, mindre fester, friluftskomedie, 
kunstudstillinger og årlige koncertaftener. 

Pladsen er trang, men stemningsfuld i de 
gamle historiske lokaler.
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Hover Ungdoms- og Idrætsforening 

HUIF har rødder helt 
tilbage til 1890, hvor 
gymnastikforeningen 
startede, og da bold-
klubben startede i 1919, 
spillede man på en 
mark, der dog ikke var 

særlig god.  Men med årene og ihærdighed 
fra flere ildsjæle står HUIF nu i dag som 
en moderne og god klub, der har nogle 
moderne faciliteter og et stadion med flere 
baner.
 
I 2006 stod vores kultur- og fritidscenter 
klar, hvilket har betydet et meget stort aktiv 
for HUIF.

Vi tilbyder i dag:
•	 Gymnastik til alle aldre, med nye red-

skaber, heriblandt en airtrack. Vi deltager 
i drenge- og pigetræf, og selvfølgelig i 
diverse opvisninger.

•	 Badminton til børn med træner og 
turneringer og badminton på motions-
basis for voksne. 

•	 Hockey – dette er for tiden mest på 
motionsbasis. Volleyball er også en 
mulighed. I år er det desværre kun de 
unge 17-25 som har et hold. 

•	 Fodbold - vi har et herre seniorhold 
i serie 5 og vores 11-mands damer 
spiller serie 2. Dog har vi flere hold på 
motionsniveau, både mænd og kvinder. 

•	 Hover MTB – et nyt initiativ, der cykles 
Mountainbike i vores skønne område

•	 Endvidere afholder vi også hvert år 
DGI-fodboldskole, med omkring 50 
deltagere.

Vi har i HUIF et godt samarbejde med 
Torsted. Hover og Torsted står i mange 
tilfælde sammen som et sogn. Skolen ligger 
i Torsted og Børnehuset i Hover.

HUIF står desuden hvert år for nytårsbal og 
sportsfest.
Nytårsbal bliver afholdt for at belønne alle 
de frivillige trænere og hjælpere, der er 
nødvendige for, at et sogn som Hover og 
Torsted og en forening som HUIF kan stå så 
stærkt, som vi gør.
Sportsfesten er en begivenhed som løber 
over 3 dage med masser af sportsaktiviteter, 
sjov og fest for alle aldre.

Hover UIF

Hover Fritids- og Kulturcenter
Udlejes til fest og aktiviteter
hover-fk.dk
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Hover Å genslynges
For at gøre det nemmere for fisk og 
smådyr at vandre op og ned i Hover Å er 
Ringkøbing-Skjern Kommune i gang med 
at lave åen krøllet igen. 
Det sker i forbindelse med, at Vadhoved 
Dambrug moderniserer driften og bygger 
om, så de kan lave flere fisk, uden at det 
går ud over miljøet.
I foråret 2022 ligner det stadig en bygge-
plads, men i løbet af sommeren bliver det 
grønt igen.
Man er velkommen til at kigge forbi engen 
neden for Hovervej 124. Husk at lukke evt. 
led for hestene.

www.Vestjyskpaintball.dk
Vestjyskpaintball@gmail.com
Hover
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MTB LØB PÅ NATURSTI 
TORSDAG DEN 18. AUGUST 2022 

START HOVERDALVEJ 2, 6971 SPJALD 
KL. 18:30 - INDSKRIVNING 17:30 

Oplev skov, hede, åbent 
landskab og Hover Ådal i et 
af områdets smukkeste om-
givelser. 

Oplev historiens vingesus 
ned forbi Lyngsmose fæst-
ningen eller forbi Kaj Munks 
sommerhus. 

Her er en tur som man kun 
kan oplever til sportsfest i 
Hover. 

Ruten er ca 32km og med 
300 højdemeter. 

Ruten er let til mellem i 
sværhedsgrad og kan køres 
af de fleste. 

Der er ingen tidtagning men 
præmier ved lodtrækning. 

Pris kun kr. 100,- Inkl øl & 
pølse. Mulighed for bad ved 
løbets afslutning. 
Mobilepay ved tilmelding. 

Hover
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Hoverdal Plantage
Tilplantningen af Hoverdal Plantage star-
tede i 1882 for at mindske sandflugten på 
de store sandede heder og dækker i dag et 
areal på ca. 1600 hektarer. 
Man kan stadig opleve indlandsklitter og 
hedestrækninger i plantagen, ligesom der 
er rig mulighed for at opleve skovens dyr 
og fugle. 
Langs vejen er der mange muligheder for 
ophold til at udforske naturen og dyre-
livet, opleve plantagen og de gamle hede-
strækninger med indlandsklitter.
Bevæger man sig til fods eller på cykel, er 
der gode muligheder for at møde det rige 
dyreliv, bl.a. krondyr, rådyr, ræv, hare og 
skovmår. Hvor Gården Sørup en gang lå, er 
der i dag ved Sørup Dam indrettet lejrplads 
og bænke med borde.  100 meter fra 
Sørupvej i kanten af en lille opstemmet sø, 
ligger en stor fredfyldt shelterplads mellem 
de store grantræer.

1882 hat man mit der Bepflanzung 
der Hoverdal Plantage angefangen 

um die Sandflucht zu reduzieren an den 
großen zugewehten Heiden. Heute umfasst 
das Areal ungefähr 1600 ha. Man kann 
trotzdem Dünen und Heide in der Plantage 
erleben, sowie viele Tiere und Vögel. 
Dem Weg entlang gibt es viele Möglich-
keiten um den Aufenthalt in der Natur 
geniessen und das Tierleben zu erforschen, 
die Plantage zu erleben mit seiner alten 
Heide und Dünen.
Bewegt man sich zu Fuß oder auf dem 
Fahrrad gibt es viele Möglichkeiten das 
reiche Tierleben zu erleben mit seinen 
Kronenhirschen, Rehen, Füchsen, Hasen 
und Marder. Wo der Hof Sørup einmal lag, 
gibt es heute einen Sørum Teich mit einem 
Lagerplatze und Tischen und Bänken.

The Hoverdal plantation was 
founded in 1882 to limit sand drift 

on the large sandy moors. Today, it covers 
approximately 1600 hectares. You can 
still see inland sand dunes and stretches 
of moor within the plantation. There is 
also ample opportunity to experience the 
forest’s wildlife and birds. 
Along the road there are many opportunities 
for a break to explore the nature and wildlife 
in the plantation and the old moors with 
inlands dunes.
If you are on foot or by bike, you will have 
good opportunities to meet explore the 
wildlife such as: red deer, roe deer, fox, 
hare, and pine marten. At the old location 
of Sørup farm by Sørum 
pond, you will find a 
campsite and benches 
with tables.
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Hover-Torsted 
Børnehus 
SMILET I HJERTET

Hoverdalvej 2  Hover  6971 Spjald  T: 99 74 32 10
www.hovertorsted-bornehus.aula.dk  mail: conni.degryrr@rksk.dk

 Vuggestue
   Børnehave
     SFO 

JLK Service er et meget  eksibelt  rma som løser 
de opgaver du stiller os inden for:

Hus & have  • Rengøring • Vinduer/døre 
Nedbrydning og bortskaffelse  

Vi køber gerne jern og metaller til dagspris

Vi klarer kort og godt  -  Stort som småt…
Klausievej 4 • 6980 Tim  
Tlf. 3089 3586 • 2010 3030
Rengøring: Katja Tlf. 2781 3251
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Skolen er beliggende i et fantastisk skønt naturområde i Torsted by, hvor udearealerne 
og Klausie Plantage er en naturlig del af børnenes hverdag. 
Sammenhold, omsorg og fællesskab er nøgleordene for samarbejdet mellem børn, 
skole og hjem. Her er plads til at vokse og gro.

Hover Torsted Friskole er en levende skole, der vil:
•	 Faglighed med dygtige og engagerede lærere
•	 Tryghed i hverdagen, mobning accepteres ikke
•	 Fællesskab
•	 Trivsel
•	 Kreativitet 

Det opnår vi igennem: 
•	 Skolevenner
•	 Morgensang og fortælling
•	 Fokus på læseindlæring
•	 Gode fælles lejrture hvert år 
•	 Fællesskab med arbejdsaftner, fællesspisninger og rengøringer 
•	 Eleverne tages alvorligt og har indflydelse på skolens liv og hverdag 
•	 Stor forældreindflydelse – kort kommandovej

Hover -Torsted Friskole er en åben skole, hvilket betyder, at alle er velkommen. 

Hover-Torsted Friskole
Torstedvej 44
6980 Tim
97 33 30 50

kontakt@hovertorstedfriskole.dk
www.hovertorstedfriskole.dk
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Velkommen til naturrige Torsted

Torsted er beliggende i den nordlige del 
af Ringkøbing-Skjern Kommune i det mest 
naturskønne område, man kan forestille 
sig. Torsted er en lille landsby, der ligger 
mellem Hoverdal plantage, Torsted-/Fejsø 
plantage og Klausie plantage. Her er højt til 
himlen, hvilket indbyder til gode oplevelser 
i naturen. Her er mulighed for at nyde 
naturen på hesteryg, cykel, gåben eller fra 
en kano i Tim å. 

I skovene og på heden omkring Torsted 
er der rig mulighed for at finde blomster, 
urter og andre planter såsom maj gøgeurt, 
ulvefod, tormentil, porse og perikon. Ikke 
alle må plukkes og tages med hjem, da flere 
er fredede, men de kan alle nydes på en tur 
ud i naturen. 

Øster Sande er en samling fredede ind-
landsklitter nordøst for Torsted by. Området 
er et flyvesandsområde, der stammer fra 
slutningen af den sidste istid, som blev 
fredet i 1949. I dag er meget af området 
dækket af skov, men de åbne klitter er 
fortsat at finde. De findes bedst til fods ad 
Bjerghusvej, der udgår fra Torstedvej. 

Torsted - landsbyen ved skoven

Længere nord på ligger Kronheden omgivet 
af større plantager såsom Stråsø, Fejsø og 
Klausie. I 1880 bestod 80% af området af 
hede og klitter, men naturpleje har siden da 
forandret landskabet, så der i dag findes en 
bred variation af dyre- og naturliv. I perioder 
kan man opleve store flokke af kronvildt, og 
i slutningen af september er der mulighed 
for at opleve kronhjortens brunst-brøl. Der 
er også mulighed for at opleve traner på 
himlen og andet dyreliv. 

I Kronheden kan man også finde et meget 
usædvanligt kunstværk, der viser Dan-
markshistorien indhugget i sten.
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Stenen er udhugget af en lokal lærer, Alfred 
Kaae, i 1938, og henviser gennem årstal til 
store begivenheder i Danmarks historie, 
blandt andet Jyske Lov, reformationen, 
stavnsbåndets ophævelse og grundlovens 
indførelse. 
Ved indkørslen til Kaaesvej i Kronheden 
findes der endvidere en sten, der markerer 
hundredåret for stavnsbåndets ophævelse 
og den første fest i Klausie plantage, der 
faldt d. 20. juni i henholdsvis 1788 og 1888. 

I 2020 åbnede Statsskoven op for fri 
teltslagning i nogle af deres skove. Dette 
gør sig også gældende i nogle af skovene 
omkring Torsted. I størstedelen af Torsted 
plantage og dele af Fejsø plantage i 
nord samt Hoverdal plantage i øst er der 
fremadrettet mulighed for at slå telt op 
og nyde den smukke natur. Vil du hellere 
sove i shelter, er der også mulighed for 
det i og omkring Torsted, blandt andet på 
shelterpladsen i Hoverdal vest på Sørupvej 
eller på Lystbæk lejrplads, der er beliggende 
i nærheden af Lystbækgaard i Kronheden.  

Kronhede forsamlingshus er rejst til fæl-
lesskabets glæde og gavn af beboere i 
Torsted nordre Sogn i årene1924-1925 – og 
stadig i brug!
Kronhede Forsamlingshus er et levende 
og brugbart kulturarvestykke, der gennem 
snart 100 år har spillet en væsentlig rolle 
som rum for menneskers fællesskab. 

Torsted - landsbyen ved skoven

Forsamlingshuset er totalrenoveret i 2018. 
og står næsten som nyt (dog ikke med 
udendørs das).
Her kan holdes private fester helt ude i 
skovens dybe stille ro. 

Kronhede lejrskole ligger centralt på 
Kronheden på nordsiden af Klausie plan-
tage tæt på Kronhede forsamlingshus.
Skolen har plads til 50 overnattende 
gæster og er samlingspunkt for flere årlige 
arrangementer.
Der er en hyggelig naturstemning og 
stedet anbefales til naturefterskoler og 
andre naturgrupper, som ønsker at afholde 
seminarer eller kurser i et smukt natur-
område.

Torsted kirke er bygget i 1100 tallet i 
romansk stil af tilhugget sten, såkaldte 
kvadre. Stenene er indsamlet på egnen 
og tilhugget på byggepladsen. De afhug-
gede stenstykker findes stadigt nord 
for kirkegården. Den oprindelige kirke 
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består af kirkerummet og koret. Tårnet 
er sandsynligvis bygget samtidigt med 
våbenhuset i slutningen af den katolske tid. 

Tårnet var lavet af granit og 
tegl, men blev fjernet i 1816.
På nordsidens kapitæl (kor-
buen) har stenhuggerne 
hugget et billede af en 
urfugl, det er det ældste 
kendte billede af urfuglen.

Klub 95
Klub 95 er en pensionistforening, som blev 
startet i 1995 deraf navnet.
Klubben har 5 møder før jul, og 5 gange 
efter nytår. 
Man mødes hver anden tirsdag kl. 14.30 og 
som regel i klubhuset Torstedvej 52.
Der kommer forskellige foredragsholdere/ 

Torsted - landsbyen ved skoven
fortællere, og der serveres kaffe og kage.
Alle er velkommen.

Klubhuset. 
Sogneforeningen købte huset på Torstedvej 
52, og indrettede det til klubhus. Her  holdes 
møder og er især benyttet i forbindelse 
med den årlige sommerfest og klausieløbet 
den 2. lørdag i juni.

Torsted lokal historiske Arkiv har til huse i 
klubhuset Torstedvej 52. 
Der er ikke fast åbningstid, men kontakt 
Torben Thomsen 9733 3303 eller Poul 
Henning ph@torsted.net, hvis du har 
billeder eller dokumenter til arkivet. Vi 
kopierer, og du kan få originalen med hjem.

Velkommen til Torsted, et besøg værd. 

Kronhede Forsamlingshus
Forsamlingshuset ligger i et fredeligt og smukt område omgivet af 
skov, hede og marker. Der er  ne muligheder for udendørsakti viteter 
for både store og små.
Salen er lys og varm med plads ti l 50 - 60 personer.

Kontakt udlejer: Tove Bjerre  Tlf. 29 21 69 87
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Torsted - landsbyen ved skoven
Das Dorf am Wald
Willkommen zu natürlich 
reiche Torsted

Torsted ist in dem nördlichen Teil des Ring-
købing-Skjern Gemeinde in die meisten 
natur-schönen Gebiet, die man sich vorstellen 
können, gelegen. Torsted ist ein kleines Dorf, 
das zwischen Hoverdal Plantage, Torsted-/Fejsø 
Plantage und Klausie Plantage liegt. Hier ist zum 
Himmel hoch, welcher zu den guten Erlebnissen 
in dem Natur einladen. Hier ist das Möglichkeit 
die Natur zu Pferd, Fahrrad, spazieren oder in 
einem Kanu an Tim Å zu genießen.

In die Wälder und auf die Heide rund um 
Torsted gibt es Möglichkeit Blumen, Kräuter 
und andere Pflanzen wie Mai Knabenkraut, 
Bärlapp, Gagelstrauch, Johanneskraut und 
andere Blumen zu finden. Man darf nicht alle 
pflücken, dass sie beschütz sind, aber man kann 
sie genießen.

Øster Sande ist eine Sammlung, nordöstlich 
von Torsted, von Dünnen die beschütz sind. Das 
Gebiet ist ein Gebiet mit Flugsand, der aus Ende 
die letzte Eiszeit stammen, und wurde in 1949 
beschütz. Heute ist das Gebiet meistens von 
Wald gedeckt, aber die offenen Dünne ist immer 
noch da. Best ist es zu Fuß von Bjerghusvej, der 
von Torstedvej geht, sie zu finden.

Weiteren Nördlich liegt Kronheden, der von der 
großen Plantage wie Stråsø, Fejsø und Klausie 
umgegeben ist. In 1880 war 80% von den 
Gebiet Heide und Dünnen, aber Naturpflege 
hat seit dann das Landschaft verändert, so 
heute gibt es eine große Variation von Tiere- 
und Naturleben da. Man kann ab und zu große 
Schare von Rotwild sehen, und Ende September 
kann man möglicherweise der Brunstgebrüll 
des Rotwildes hören. Es ist auch möglich die 
Kraniche am Himmel und andere Tiere zu 
erleben.

In Kronhede kann man auch ein sehr unge-
wöhnliches Kunsthandwerk sehen, das der 
Geschichte Dänemarks in dem Stein ein-
graviert haben., sehen. Der Stein ist von einem 
ortansässigen Lehrer, in 1938 gemacht, und 
durch Jahreszahl die großen Ereignisse von die 
Geschichte Dänemark zeigen. 

Man kann zum Beispiel das Jütlandische 
Gesetz, die Reformation, die Aufhörend der 
Erbuntertänigkeit und das Grundgesetz finden. 
An die Einfahre zu Kaasevej in Kronheden 
gibt es noch einen Stein, der markiert das 
hundertjährige Jubiläum von die Aufhörend der 
Erbuntertänigkeit und der ersten Feier in Klausie 
Plantage, die am 20. Juni 1788 und 1888 gefallt.

In 2020 hat der staatliche Wald für freie 
Zeltaufschlagen in einige ihre Wälder geöffnet. 
Das kann man auch in einige Wälder um Torsted 
herum benutzen. In dem größten Teil des Torsted 
Plantage und Fejsø Plantage Nord und Hoverdal 
Plantage Öst ist es vorwärtsgerichtet möglich 
ein Zelt aufzuschlagen um og die schöne 
Natur zu genießen. Möchtest du lieber in eine 
Windschutzhütte schlafen, ist es auch möglich 
in und Torsted herum, u.a. die Windschutzhütte 
in Hoverdal West an Sørupvej oder an Lystbæk 
Lager, die in der Nähe von Lystbækgaard in 
Kronheden liegt.

Am 4. Mai 2021 wird ein Gemeindestein in 
Torsted erreicht. Es ist für die Wiederstandkampf 
in Torsted unter den 2. Weltkrieg zu ehren. 
Der Stein wird von ortansässigen feurigen Seelen 
von ortansässiger feuriger Seelenverwandter 
erreicht, die wünschen die Wiederstand-
bewegung „Torsted Gruppen“, die unter 2. 
Weltkrieg Waffen in die Wälder und Heider um 
Torsted herum erholt haben zu erinnern und 
ehren.

Wilkommen zu Torsted, 
Ein Besuch wert.
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Torsted - landsbyen ved skoven
The village by the forest
Welcome to the nature 
rich Torsted

Torsted is situated in the northern part of 
Ringkøbing-Skjern county in the most scenic 
area, you can image. Torsted is a small village, 
which lies between Hoverdal Plantage, 
Torsted-/Fejsø Plantage and Klausie Plantage. 
Here is high to the sky, which invites to good 
experiences in the nature. Here it is possible to 
enjoy the nature on a horse, a bike, walking or 
from a canoe on Tim å.

In the forest or on the moor around Torsted, 
there are rich possibility to find flowers, herbs 
or other plants as may orchid, club moss, sweet 
gale, St. John’s wort and others. Not every plant 
must be gathered and brought home, because 
many of them are protected, but they can all be 
enjoyed on a trip in the nature. 

Øster Sande is a bunch of protected dunes 
northeast of Torsted. The area is a shifting sand 
area, which is dated from the end of the last Ice 
Age, and was protected in 1949. Today most of 
the area it covered with forest, but the opened 
dunes will still be found. The best way to find 
them is to walk at Bjerghusvej, which goes fra 
Torstedvej.

Further north lies Kronheden, which is 
surrounded by bigger plantations such 
as Stråsø, Fejsø and Klausie. In 1880 more 
than 80% of the area was moor and dunes, 
but nature conservation has changed the 
landscape, so today there is a lot of different 

animal- and nature life. During periods you 
can see big herd of red deer, and in the end of 
September it is possible to hear the red deer’s 
rut roar. It is also possible to see cranes in the 
sky and other animals.

In Kronhede you will see a very unusual art, 
which shows the story of Denmark carved into 
a stone. The stone is carved by a local teacher 
Alfred Kaae, in 1938, and refer to a date for big 
events during the story of Denmark, among 
other things Jutlandic Law, the Reformation, 
the annulment of the serfdom and introduction 
of the Constitution. At the entrance to Kaaesvej 
In Kronheden there is another stone, which 
marks the hundred year for the annulment of 
the serfdom and the first party taking place in 
Klausie Plantage, on June the 20.th in 1788 and 
1888.

In 2020 the state forest opened up for free tent 
pitching in some of their forest. It is possible to 
do so, in some of the forest around Torsted. In 
most of Torsted Plantage and in the northern 
part of Fejsø Plantage and the eastern end of 
Hoverdal Plantage is it is forward allowed to put 
up a tent and enjoy the scenic area. If you rather 
want to sleep in a shelter, it is also a possibility 
to do it in and around Torsted, among other 
places at the shelters in the western part of 
Hoverdal on Sørupvej or at Lystbæk campsite, 
which is near to Lystbækgård in Kronheden.

On May the 4.th 2021 a memory stone will 
be raised in Torsted. It is in honour of the 
resistance in Torsted under the second world 
war. This stone is raised by local fiery souls, who 
want to remember and honour the resistance 
movement “Torsted Gruppen”, who under the 
second world war received guns in the forest 
and on the moor around Torsted.

Welcome to Torsted, 
a visit worth!
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Thorstedgruppen
Mindesten:
Den 4. maj 2021 kl. 20.34 blev der afsløret 
en mindesten over Thorstedgruppen. 
(tidspunktet for frihedsbudskabet i 1945)

Stenen er placeret på adressen, Torstedvej 
69 Torsted, 6980 Tim, stedet hvor Torsted 
forsamlingshus tidligere lå. 
Grunden til, at stenen står her er, at det er et 
meget centralt sted i forhold til modtager-
gruppen. Gruppen blev hvervet i den gamle 
Brugsforeningsbutik, som lå lige øst for stenen. 
Lige nord for stenen, i Mejeriet, lå sogne-
rådslokalet, hvor gruppen holdte møder, og på 
loftet i forsamlingshuset, blev der placeret en 
pejlesender til de allieredes fly.

Thorstedgruppen var en modstandsgruppe 
under 2. verdenskrig. Gruppens opgave blev 
at modtage våben, sprængstoffer mm. fra 
engelske og amerikanske fly, og at distribuere 
det videre til andre modstandsgrupper.
Gruppen bestod hovedsalig af unge mænd 
fra Torsted og Stadil.

Da gruppen blev afsløret i foråret 1945, kom 
det bag på mange, at der forgik den slags ting 
i det ellers så stille Torsted. 

Engelske og amerikanske fly var på 10 mis-
sioner for at levere til Thorstedgruppen, fire af 
dem lykkedes, og gruppen nåede at modtage 
60 containere med våben og sprængstoffer.
De første tre modtagelser foregik på en 
nedkastningsplads syd for Fuglsang Bro 
på Lukbakke, men efter at den var afsløret, 
flyttede modtagelsen tættere på Torsted by, 
hvor de sidste 24 containere blev modtaget. 
Containernes indhold blev gemt på egnen 
og siden fordelt til andre modstandsfolk i 
Ringkøbing og Holstebro.

Den 12. april 1945 blev seks Stadil-borgere 
stoppet af tyske soldater i Tim, da de var på 

vej hjem efter en nat på nedkastningspladsen. 
Ved afhøringer i Tim og Ulfborg forklarede 
de Gestapo, at de blot havde været i Torsted 
for at spille kort og drikke kaffe. Efter at 
have forhørt sig på egnen, blev de løsladt 
med en bemærkning fra en tysk officer, der 
konstaterede, at ”dansk ungdom ikke havde 
andet end kortspil i hovedet”.

Allerede få dage senere gik det galt igen. Tre 
medlemmer fra Torsted blev taget af tyskerne 
efter en stor nedkastning. De endte i Frøslev-
lejren i slutningen af april, men slap som alle 
andre fri, da befrielsen kom den 5. maj 1945.

Mindestenen er rejst med støtte fra Ringkøbing 
Skjern kommune, Stadil Sparekasse og mange 
privatpersoner. 

De fire lys, der er ved stenen, symboliserer 
de lygter, som modstandsmændene lyste til 
flyverne med som signal til flyene.
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Thorstedgruppen
Die Thorstedgruppe

Dienstag der Vierte Mai um 20.34 Uhr 
wird der Gemeindestein in Torsted für die 
Thorstedgruppe erreicht, die unter dem 
zweiten Weltkrieg ein Empfängergruppe 
von Waffen und Sprengstoffen aus England 
zu den Dänische Wiederstandbewegung 
waren.  20.34 Uhr markiert der Zeitpunkt 
für die Abwürfen.

Unter dem zweiten Weltkrieg war Torsted 
ein kleines Dorf zwischen Wald und 
Heide, weit von Krieg und den Deutschen 
Besetzung. 
Es gibt kein Deutsches Militär, keine 
Befestigung, keine Beschlagnahme Schulen 
oder Versammlungshäuser, und praktisch 
keiner Tätigkeiten für die Deutschen. Hier 
haben sie sich amüsiert, und jeder besorgte 
sich selbst, und das Leben in das Dorf geht 
sein ruhiger, gewohnter Gang.

Am 13. April hat Gestapo plötzlich drei 
Männer in Torsted abgeholt, und gleich-
zeitig waren viele gute Männer und Frauen 
„unter Erde“ gegangen. Es war ein kleiner 
Schock für die vielen Leute in das kleine 
Dorf, das Gestapo hatte Kristian, Frederik 
und Hagbart genommen: so etwas war 
auch hier los!

So war es. Die Thorsted-gruppe hat seit 
November 1944 ein aktive Empfänger-
gruppe gewesen. Zusammen mit Leuten 
von Vind, Holstebro und später Stadil, haben 
sie 60 Containere am 10 Abwerfen verteilt 
genommen. Gesamt 6-7 Tonne Waffen und 
Sprengstoffen, die verschieden Stellen in 
Torsted aufbewahren wurden, u.a. beim 
Kaufmann und Thorsted Wassermühle, vor 
sie wieder zu dem Wiederstandbewegung 
in Holstebro geschickt werden. 

Erste und zweite Mai 1945 waren es die 
letzten Waffen zu Holstebro transportieren 
gelungen. Die Sendung, die Güter von 
24 Metallbehältern bestandet, wurde an 
drei Lastkraftwagen und ein Personen-
wagen transportiert. Ein von den drei 
Lastkraftwagen hat die Stad erreicht, 
vor den Deutschen sämtliche Eingänge 
gesperrt hatten.  Die drei anderen Wägen 
haben am Nächsten Tag entlang kurven-
reicher Straßen Holstebro erreicht. Es war 
ein sehr wichtiger Transport, weil die Waffen 
müssten um die Befreiung am Fünfte Mai 
klar zu sein.

Ein Paar tagen nach Die Befreiung waren 
die drei Freunde frische und gesunde im 
Torsted von Frøslevlejren zurück.

Thorstedgruppen sommer 1945
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Thorstedgruppen

Tekst til indlæg i VestRum Guiden 2021 

1/8 side: 

 

 

 

Willer Keramik 
V/Diana Hald 

Grønbjergvej 4, Torsted, 6980 Tim 
www.willerkeramik.dk 

 

The Thorsted-group

On Tuesday the 4th of May at 20.34 hours the 
memorial stone in Torsted for the Thorsted-
group will be unveiled. The group had under 
the second World War been the receiving 
group of weapons and explosives from 
England to the Danish resistance movement. 
The time at 20.34 hours marks the time for the 
dropping.

Torsted was a small village under the second 
World War and it was positioned between 
forest and more, long away from the war and 
the German occupation. There was no German 
army, no fortifications, no commandeer of 
schools or village hall, and virtually no one 
worked for the Germans. Here they enjoyed 
themselves, each fit his own, and the life in the 
village went its quiet accustomed gait!

On the 13th of April 1945 Gestapo suddenly 
picked up three men in Torsted and at the 
same time many of the men and women in 
the village went “underground”. It came as 
a shock for many citizens in the little village, 
that Gestapo had picked Kristian, Frederik and 
Habbart up: something like this was going on 
here too!

It did. Thorsted-group had since November 
1944 been an active receiving group. 
Together with people from Vind, Holstebro 
and later on Stadil they received 60 containers 
distributed on 10 droppings. All together 6-7 
tons weapons and explosive, which were 
kept different places in Torsted, among 
other places Brugsen and Torsted water mill, 
before it could be carried on to the resistance 
movement in Holstebro.

On the first and second of May 1945 they 
succeeded to move the last weapons to 
Holstebro. The shipment, which consisted of 

the goods from 24 metal containers, was taken 
on three trucks and one car. One of the trucks 
got into the town before the Germans blocked 
all entrances. The other three cars reached 
Holstebro the next day by winding detours. 
It was a very important transportation, for the 
weapons should be ready for the Liberation 
on the fifth of May.

A couple of days after the Liberation the three 
friends got freshly and healthy back to Torsted 
from Frøslevlejren. 
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LYSTBÆKGAARD
Hyrdegården LYSTBÆKGAARD • Lystbækvej 1 • 6990 Ulfborg

Åben onsdag og torsdag 13-17
Geöffnet jeden Mittwoch und Donnerstag zwischen 13-17 Uhr

Tlf. +45 2123 2984 • lystbaekgaard.dk • Facebook & Instagram: Lystbaekgaard

Lystbækgaard er en levende kulturgård 
i Vestjylland mellem Torsted og Ulfborg.
Gården er drevet med oprindelige nor-
diske får og biodiversitet på mange 
måder. Fåret et et lille nyttedyr, som giver 
fantastiske produkter. Der arbejdes lokalt 
gennem Lystbækforeningen med at bruge 
og genskabe teknikker til at forædle rå-
varer. 
Der kan aftales gruppebesøg med for-
tælling, vandring med fåreflokken og lokal 
smagsoplevlese f.eks. Tapastallerken.

Gården har ca. 1000 får og vandrehyrde 
på heden ved Præstbjerg.
I de gamle bygninger er der god plads 
til aktiviteter og levende håndværk inden 
for  vævning, strikning, filtning, spinding, 
grøn sløjd og andet træhåndværk.

I cafeen er der ofte hjemmebagte kager/
brød/håndværker, gedeoste og smags- 
prøver fra fårene og landskabet.

Ein Lebende Schafhof.
Unser Hof legt Wert auf naturnahe 

Landwirtschaft mit einem hohen Grad an 
Biodiversität und einem großen Schaf-
bestand aus Skandinaviens  ursprüngliche 
Schafrasse.

Bereits seit der frühen Vorzeit sind Schafe, 
zusammen mit Ziegen und Hunden die 
ersten Haustiere des Menschen. Die 
Tiere gaben uns alles was wir benötigten: 
Fleisch, Wolle, Tierhäute, Horn, Knochen 
und Talg Fett für Kerzen.

Workshops und Café, lokale Produkte, 
Lammfleisch, luftgetrocknet Heidewurste, 
Felle Filz und viel mehr.
Kultur und Abendessen, Grüner Herbst 
Markt, und für Gruppen anbietet wir Mini 
Schäfer Tour.

Bekleidung aus nordischer Wolle und Filz 
passt ausgezeichnet zu aktiven Menschen 
die viel Zeit in der Natur verbringen.

Auf unserem Hof und in unserem Hofladen 
vermitteln wir anschaulich unser Wissen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Geschmacksproben unserer luftgetrock-
neten Heidewurst erhalten Sie im Café am 
Bovbjerg Fyr.
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Aktiviteter i Lystbæk 
Foreningen 2022

Søndag den 10 april kl. 10-16.
Påske åbent. 
Aktiviteter, påskelam, traditionshåndværk, 
smagsprøver, små boder…

Søndag den 5 juni kl. 10-16. 
Fåre og uldhåndværker dag.
Hyrdehunde, fåreklipning åbne workshops, 
naturfiltning, gårdsgrill og meget mere

Søndag den 2 oktober 10-17 
Grønt Høstmarked. 
Entre 50 kr. børn gratis
Smede, grøntsager, lokale fødevarer, 
oplevelser, traditionshåndværk, levende 
udstillere
 
Lørdag den 19. og søndag den 20. 
november:  Grøn Julestemning 10-17.
Små håndværkerboder i de gamle hygge-
lige stalde, vintergrøntsager, honning, 
julekager og julecafe og meget mere.
Entre 50 kr.

Lystbækgaard 
åbent onsdage og torsdage 13-17 
Samt åben for grupper efter aftale.

•	 Mini hyrde ture med guide.
•	 Learn the Life Erasmus+
•	 Cultural heritage skills

Oplev mere 
www.lystbaekgaard.dk

Haveselskabet 
Tim-Torsted kreds

Arrangementsoversigt 2022

Onsdag, den 20. april kl. 19.00. 
Foredrag om floks og storkenæb. 
Tinghuset, Tingvej 5, 6990 Ulfborg
(arrangeres i samarbejde med Vestjysk og 
Stadil-Vedersø kredse).

Lørdag, den 21. maj kl. 13.00-16.30. 
Plantemarked 
hos Grethe og Arne Opstrup, 
Holstebrovej 123, 6980 Tim.
(arrangeres i samarbejde med Vestjysk 
og Stadil-Vedersø kredse).

Mandag, den 20. juni kl. 19.00. 
Aftentur til Ulfborg. 
Vi mødes hos Inger Ørts og Christian 
Josephsen, Herredsgade 8, 6990 Ulfborg.

Onsdag, den 17. august kl. 19.00. 
Aftentur til Burlund Skovhave. 
Vi mødes hos Karen og Svend Erik 
Ramsgaard, Burlundvej 6, 7500 Holstebro.

Torsdag, den 22. september kl. 19.00. 
Foredrag: Dyrk din egen frugt. 
Tinghuset, Tingvej 5, 6990 Ulfborg.
(arrangeres i samarbejde med Vestjysk 
og Stadil-Vedersø kredse).

Torsdag, den 17. november kl. 19.00. 
Juledemonstration 
på Hover-Torsted Friskole,
Torstedvej 44, Torsted, 6980 Tim.

Haveselskabet Tim-Torsted kreds 
træffes på nettet

Haveselskabet.dk/timtorsted
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Mangler du lokaler eller hjælp til din næste fest, møde eller sammenkomst, så 
tag gerne kontakt til os i Tim Hallen. Vi har lokaler til alle slags arrangementer. 

Skriv eller ring for en uformel snak: 

Jens Snogdal  

Tlf. 97333075 eller mail: hal@timhallen.com   

                  Husk at følge os på Facebook og giv os et like! 
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Smedegård Tim A/S
Holstebrovej 148
6980 Tim
Tlf.: 9674 7200
smedegaardtim.dk

Vi servicerer alle biler - både gamle og nye
Hos Smedegård Tim A/S kan vi servicere alle biler og har også det rigtige
udstyr og viden, så vi også kan servicere og reparere din el eller hybridbil.
Så kig ind eller book tid til dit næste service på smedegaardtim.dk

v/ Ole Pedersen

Tlf. 20 80 47 01
… alt indenfor tømrerarbejde

www.opbyg-tim.dk
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Aktivitetskalender 2022
Dato   Arrangement    Mødested

Tirsdag d. 5. april  Møllekoncert    Muldbjerg Mølle
Kl. 19.30   Vingard     Muldbjergvej 17

Lørdag d. 9. april  Forårsarrangement    Kaj Munks Præstegård
Kl. 14.00   Vennekredsen Kaj Munks Præstegård  Vesterhavsvej 7

Søndag d. 10. april  Påskeåbent    Lystbækgård
Kl. 10-16   Vennekredsen    Lystbækvej 1

14 - 17. april  Påskeåbent i museet    I. C. Huset
Kl. 14-17   I.C. Christensens Hus    Holstebrovej 81

Torsdag d. 21 april  Indskydning    Ulfborg Skyttecenter
Kl. 18-21   Tim Jagtforening    Torstedvej 1

Mandag d. 2. maj  Møllekoncert    Muldbjerg Mølle
Kl. 19.30   HP Lange & Big Gumbo   Muldbjergvej 17

Onsdag  d. 4. maj  Højtideligholdelse af befrielsesdagen  Kaj Munks Præstegård
Kl. 19.00   Vennekredsen Kaj Munks Præstegård  Vesterhavsvej 7

Lørdag d. 21. maj  Plantemarked    Holstebrovej 123
   Haveselskabet

26. - 29. maj  Kunst på Tværs i VestRun   VestRum
Kl. 13-17   Kunstgruppen VestRum

26. - 28. maj  Sommerfest i Hee    Sportspladsen  
   Hee Sogneforening    Agersbækvej 17

Tirsdag d. 31. maj  Møllekoncert    Muldbjerg Mølle
Kl. 19.30   Antonius Band    Muldbjergvej 17

3. - 4. juni   Sommerfest i Tim    Ved Timhallen
        Eskesensvej

Søndag d. 5. juni  Fåre og uldhåndværkerdag   Lystbækgård
Kl. 10-16   Vennekredsen    Lystbækvej 1

9. - 11. juni   Sommerfest Stadil-Vedersø   Friskolen Stadil
        Skelmosevej 22

10. - 11. juni  Sommerfest i Torsted    Sportspladsen
        Torstedvej 42

Lørdag d. 11. juni  Klausie-løbet    Hover-Torsted Friskole
        Torstedvej 42

Onsdag d. 15. juni  Valdemarsmøde    Kaj Munks Præstegård
   Vennekredsen Kaj Munks Præstegård  Vesterhavsvej 7
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Dato   Arrangement    Mødested

16. - 19. juni  Sommerfest No    Sportspladsen
   No Sogneforening    Lybækvej 14

Torsdag d. 23. juni  Sankt Hans    Tim Byskov

Torsdag d. 23. juni  Sankt Hans    Tingstedet Torsted
        Torstedvej 69

6. - 8. juli   Hee Sommercamp    Gl. Boldbane
   Hee Sogneforening    I.C. Christensens vej 14

Torsdag d. 11. august  Spejderne starter op    Spejderhytten
Kl. 18.00   DDS-Spejderne Tim    Høbrovej 9 A

Fredag d. 12. august  KulNaturaften med Fællessang

Torsdag d. 18. august  MTB-løb     Torsted
Kl. 17.30        Hoverdalvej 2

Lørdag d. 24. september Skydning på Hjortebanen   Ulfborg Skyttecenter
Kl. 10 - 13   Tim Jagtforening    Torstedvej 1

Søndag d. 2. oktober  Grønt Høstmarked    Lystbækgård
Kl. 10 - 17   Vennekredsen    Lystbækvej 1

Lørdag d. 12. november Julemarked    No Sognehus
        Lybækvej 14 B

Torsdag d. 17. november Juledemonstration    Hover-Torsted Friskole
   Havekredsen    Torstedvej 42

19. - 20. november  Grøn Julestemning    Lystbækgård
Kl. 10 - 17   Vennekredsen    Lystbækvej 1

Fredag d. 25. november Juletræstænding    Brugshaven

Lørdag d. 31. december Nytårsbadning    Ølstoft Naturcenter
Kl. 12.00   Hee Sogneforening    Heebro 3 A

Aktivitetskalender 2022

VestRum Guiden 2022

Udgivet af styregruppen VestRum

Oplag ca. 6000 eks.
Husstandsomdelt i VestRum samt
uddelt på aktuelle turissteder 
og handelspunkter i VestRum 
og nærmeste omegn.

Tak til alle, der velvilligt har støttet
hæftet med aktuelle informationer 
og annoncer.

Kort: Geodatastyrelsen: Lav selv kort

Kontakt:
info@ulveland.dk • vestrum.dk
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Smedegård Tim A/S
Holstebrovej 148
6980 Tim
Tlf.: 9674 7200
smedegaardtim.dk

www.naturkraft.dk

ERFORSCHEN SIE DIE 
KRÄFTE DER NATUR
Hier ist es ganz wild in Westjütland. 
Die Nordsee ist wild und die 
Westwinde sind noch wilder. Bei 
Naturkraft erwarten dich ganz 
neue Naturerlebnisse – drinnen wie 
draußen! Erlebe, spiele und versuche, 
die ungezähmten und faszinierenden 
Kräfte der Natur zu verstehen. Jeden 
Tag gibt es neue Erlebnisse und 
mit unseren Expeditionen kannst 
du spielen und dich durch den 
Erlebnispark forschen und alle 
Sinne ins Spiel bringen. 

EXPLORE THE 
POWERS OF NATURE
Western Jutland is a pretty wild 
place. The North Sea is wild and 
the westerly winds are even wilder. 
Naturkraft has brand new nature 
experiences to share with you – both 
indoors and out! Discover, play and 
try to understand nature’s untamable 
and fascinating powers. There are 
new experiences every day! And our 
expeditions give you the chance to 
play and explore your way through 
the adventure park, bringing all your 
senses into play. 

Vesterhavet er vildt, og vestenvinden er 
endnu vildere. I Naturkraft får du helt nye 
naturoplevelser – både ude og inde! 
Oplev, leg og prøv at forstå naturens 
utæmmelige og fascinerende kræfter.
Hver dag er der nye oplevelser, og med 
vores ekspeditioner kan du lege og 
udforske dig gennem oplevelses- 
parken og få alle sanser i spil.

      udforsk
    naturens
      kræfter
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Hee Smede- &
Maskinforretning ApS
Tlf. 97 33 51 66 . www.heesmed.dk

Opvarm med 
grøn energi!

Installér en luft til vand varmepumpe
Du kan spare mange penge på din varmeregning 
med Vaillants fremtidssikre og effektive luft til 
vand varmepumpe, samtidig får du den bedste 
varmekomfort til din bolig - i tysk kvalitet. 

Varmepumpen byder på et lavt strømforbrug, 
effektiv drift ned til -25° C samt nem og enkel 
betjening - også via App. Indendøre monteres 
alt-i-1 uniten med integreret varmtvandsbeholder 
på 190 liter. 

Kontakt os for et godt og uforpligtende tilbud.

Husk du 
kan få 

energitilskud 
på op til 

kr. 45.000,-
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Tim
Tim er det største af landsbysamfundene i 
VestRum, og består af stationsbyen i øst og 
kirkebyen i vest – i hele sognet bor 1.283 
indbyggere (2018). 
Stationsbyen, kirkebyen og Hoverdal Plan-
tage blev i 2017 forbundet med en cykelsti, 
der blev etableret af Ringkøbing Skjern 
Kommune.

Tim er en landsby, hvor der sker meget, 
og hvor lokalbefolkningen gang på gang 
træder til for at fremme fælleskabet i byen. 
Sloganet i byen er Tim 0-100, og dækker 
over, at vi i Tim har rummelighed for alle, 
om du er 0 eller 100 år. Vi har acceleration 
fra 0-100 km/t i vores udvikling. Vi stræber 
efter et engagement på 100 procent.

Som sloganet også beskriver, så har vi i Tim 
meget af det, der skal til for at få hverdagen 

til at hænge godt sammen for alle. 
Vi har en velfungerende dagpleje og vugge-
stue, hvor de yngste kan blive passet. Vi har 
en hel nybygget børnehave tæt på hal og 
natur. Skolen, der har 0. - 9. klasse, SFO og 
Klub, er velfungerende og har lige som de 
øvrige institutioner i byen, stort fokus på at 
give alle børn en tryg og lærerig barndom. 
Der går ca. 200 elever på skolen, hvilket er 
et antal, der er medvirkende til, at de fleste 
kender hinanden, og at klasserne er af pas-
sende størrelser. 

Også den ældre del af befolkningen er der 
fokus på. Vi har et godt plejecenter, en aktiv 
seniorklub, der har lokaler på Stationen, 
hvor også SFO-Klubben holder til. Hver 
onsdag dukker en flok af byens ældre op på 
skolen, og laver sund mad til skolens elever. 

Byen har også sit eget lægehus med både 
læger og sygeplejerske. 

Der er naturligvis rig mulighed for at dyrke 
mange forskellige fritidsinteresser. 
For et par år siden blev Tim Hallen reno-
veret og udbygget med stor hjælp fra 
sognets beboere og det lokale erhvervsliv. 
Ikke bare lykkedes det at indsamle 3,9 
mio. kr. fra folk og virksomheder i byen, 
flere frivillige troppede også op, når der 
manglede hænder til selve renoveringen af 
hallen. 
I dag tilbydes der, takket være en masse 
frivillige, en bred vifte af aktiviteter i 
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Tim
idrætsforeningen. Udbuddet kan ses på Tim 
Sogns hjemmeside - www.tim-sogn.dk/. 
Er man ikke til motion, så er der også 
mulighed for meget andet i byen. Fx 
læsekreds, strikkeaftner, madklub for enlige 
mænd er bare få af de ting, der også sker i 
byen.

I Tim har vi også både Shell og DagliBrugsen, 
så det er nemt at få klaret ugens indkøb 
eller slippe lidt nemt om ved aftensmaden 
i ny og næ. Den kan nu også indtages 
på Rejkjær Camping, der er den ene af 
sognets 2 campingpladser, den anden er 
Thorager Camping, der ligger bag kirken. 
Vi har også en genbrugsbutik og flere 
andre erhvervsdrivende, der gang på gang 
bidrager, når der skal ske noget ekstra i 
byen.

Renovering af skolen
Lige nu er skolen under ombygning. Det 
har været et ønsket i mange år at få den 
renoveret og udbygget, og i sommeren 2020 
gik byggeriet endelig i gang. Skolen, der før 
bestod af flere separate bygninger, bliver 
nu bygget sammen til én stor helhed. Alle 
klasselokaler bliver renoveret, og der kom-
mer flere helt nye faglokaler. Det forventes, 
at skolen står færdig i sommeren 2022.
Udenomsarealerne ved skolen får også 
en tiltrængt kærlig hånd. Lige nu er en 
flok frivillige ved at søge midler til at 

legepladsen kan blive renoveret. 1. etape 
er allerede godt i gang, og de andre etaper 
følger trop, efterhånden som byggeriet på 
skolen bliver færdigt. 

Tim Mose og genslyngning af Tim Å
Tim ligger i et naturskønt område med 
blandt andet Hoverdal plantage mod øst 
og Tim Mose mod nord. 
Tim Skoles Mose blev etableret for 40 år 
siden, da daværende skoleinspektør Emil 
Christensen fik nogle fondsmidler til at 
købe dele af området og lave det til et 
attraktivt område - ikke bare for skolens 
elever og dens undervisning, men også for 
byens borgere som et attraktivt område, 
hvor hund og sjæl kan luftes. 
I dag findes der et madpakkehus og gode 
gangstier i området, og passagen under 
jernbanen blev for et par år siden udbygget 
og stabiliseret. 
Området stilles også til rådighed for Ring-
købing-Skjern kommunes øvrige skoler. 
I 2020 fik borgerforeningen og kommunen 
plejet skovarealet, så det blev mere ind-
bydende at gå tur i. Lige nu arbejdes der på 
flere forskellige nye projekter i området. 
Kommunen arbejder på et projekt som skal 
genslynge dele af Tim Å, som vil bidrage til 
en endnu smukkere natur tæt på Tim by. 
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Tim grew after the railway was 
opened on the 31th March 1875 

Especially, around the station and along 
the main street you can still sense the 
atmosphere and the environment from 

the time when Tim was an active railway 
town.

The Cow on Tim School, or as it rightly is 
named: “The standing cow” or “The lying 
cow” was made by professor Mogens 
Bøggild in 1955/56 and given to Tim 
School by the State’s Art foundation in 
1992. The cow is placed in the main hall, 
and you can only see it on the weekdays, 
when the school is open.

The 5th May Stone you will find in front 
of Tim School, just across from the small 
grounds with a playground and tables 
with benches.
On the 5th of May Stone you will find the 
inscription:
The 5th may 1945
The enemy laid countries devastated
Young Danes fought and died
God in grace helped by meeting

On the back of the stone
The ice carried me to Høbroagergaard
Here as a monolith for the families I stand.

Tim ist eine Kleinstadt mit einer 
Eisenbahn.

Tim ist, nachdem die Eisenbahn den 
31. Märtz 1874 geöffnet hat, gegründet 
wurden. Besonders um den Bahnhof 
und der Hauptstraße entlang, kann man 
die Atmosphäre und die Umgebung 
von damals, wo Tim eine Kleinstadt mit 
Eisenbahn war, spüren.

Die Kuh an Tim Schule, oder wie sie 
eigentlich heißt: “Die Kuh, die aufsteht” 
oder “Die Kuh, die sich hinlegt” ist von 
dem Professor Mogens Bøggild 1955/56 
gebaut wurden und wurde der Tim Schule 
1972 geschenkt, von der staatlichen 
Kunststiftung. Die Kuh steht in der Aula 
in der Schule, so dass man sie nur zu den 
Öffnungszeiten der Schule besichtigen 
kann.
5. Mai Stein befindet sich vor der Tim 
Schule, genau gegenüber von der kleinen 
Anlage mit einem Spielplatz mit Tischen 
und Bänken.

An dem 5. Mai Stein steht:
5.Maj 1945
Der Feind legte das Land einsam
Dänischer Junge kämpfte und starb
Gott in Gnade half bei dem Treffen.

Auf der Rückseite des Steines steht:
Das Eis trug mich zu Høbroagergaard
Hier als Monument für die Geschlechter 
ich stehe

Tim21
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Tim Mose

Nord for Tim stationsby ligger Tim Mose 
& madpakkehus. Området er tilplantet og 
tilrettet med små søer, vandhuller og et 
velfungerende stisystem. Man kan følge 
stisystemet fra de nordligste villaveje forbi 
det store madpakkehus, under jernbanen 
ved Tim å og ud til Åvænget lige syd for Tim 
vandmølle og fiskeopdræt.

Nördlich von Tim Stationsby liegt Tim 
Moor und “das Butterbrothaus”.  

Das Gebiet ist bepflanzt und mit kleinen 
Seen, Teichen und einen gut ausgebautem 
Pfadsystem angelegt. Man kann dem 
Pfad von den nördlichsten Villawegen 
über das große “Butterbrothaus”, unter 
der Eisenbahnbrücke durch bis zum Tim 
Flüsschen Åvænget südlich von Tims 
Wassermühle mit der Aufzucht von Fischen 
folgen.

North of Tim railway town you will 
find “Tim Moor and Packed Lunch 

House”. The area has been planted and 
adjusted with small lakes, waterholes and a 
good path system. You can follow the paths 
from the northerly suburban streets, pass 
the big “Packed Lunch House”, under the 
railway at Tim stream to Åvænget just south 
of Tim watermill and fish farming.
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Tim helhed
Tim helhed – nyrenoveret skole og 
nyopført institution til glæde for børn 
og unge.

Tim helhed dækker over Tim Skoledistrikt 
med 6 dagplejere, 1 vuggestue, 1 børnehave 
samt 1 skole. Over de sidste par år er der 
pågået en stor renovering samt tilbygning af 
skolen samt opførsel af helt ny institution til 
vuggestue og børnehave. 

Fresiahaven er Tims børnehave og vugge-
stue. I oktober 2021 blev dørene til en helt ny 
børnehave og vuggestue slået op efter godt 
et års byggeri. Børnene har sammen med de 
ansatte gladeligt fulgt med i byggeriet og 
ventet med længsel – og der var ofte besøg 
på byggepladsen for at kigge på maskiner og 
se, hvor langt håndværkerne var kommet. 
Fresiahaven er placeret på Åvænget ved siden 
af Tim Hallen - tæt på skov, mose og dejlig 
natur, der giver muligheder for inddragelse 
af naturen i de små børns hverdag. 

Børnehaven har i dag ca. 50 børnehavebørn 
og 11 vuggestuebørn. Der er 14 medarbejdere 
i Fresiahaven samt institutionsleder Mette 
Degn Lauridsen.
I den nye børnehave er der tre børnehave-
stuer, hvoraf den ene benyttes af førskole-
gruppen. Vuggestuen har fået sin egen 
afdeling, og der er store fælles arealer. 
Det særlige, ved den nye børnehave er, at 
der er tænkt mange gode løsninger ind. 
Hver stue har to rum, hvilket blandt andet 
skaber mulighed for at dele børnene op i 

mindre grupper. Der er et værksted, hvor 
børnene kan udfolde sig kreativt – både med 
maling, men også hammer og søm. Der er 
et stort køkkenalrum, et motorikrum og et 
sprogrum. Hele institutionen er kendetegnet 
ved at være lys og indbydende - og der er 
god plads til både leg, læring og fordybelse. 
Udefra ser Fresiahaven også flot ud, og man 
kan allerede forestille sig børnene sidde 
hyggeligt og spise madpakker i skyggen 
under overdækningen til sommer. Inden 
længe tages den spændende nye legeplads 
i brug.

Sideløbende med byggeriet af Fresiahaven 
har Tim Skole været under stor renovering, 
og vi venter stadig spændt på det færdige 
resultat. 
Det bliver nu en skole, hvor man kan gå fra 
den ene ende til den anden ende under 
samme tag. Den såkaldte ”røde bygning” 
og ”hvide bygning” er nemlig blevet bygget 
sammen i en ca. 600 m2 stor mellembygning. 
Det gør, at man ikke længere er i tvivl 
om, hvor hovedindgangen er til skolen. 
Mellembygningen vil blandt andet rumme 
det pædagogiske læringscenter og et 
splinternyt madkundskabslokale.

På lillegangen og mellemgangen er der 
blandt andet blevet malet og lagt nye 
gulve. Alle toiletter er nu nyrenoverede og 
indbydende for børnene. 
Overbygningen bliver også fuldt renoveret og 
får store og lyse lokaler til 7.-8.- og 9. klasserne. 
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Tim Jagtforening
Tim Jagtforening indbyder til indskyd-
ning torsdag den 21. april kl. 18.00-
21.00

Der skydes på Ulfborg Skyttecenters bane 
1. Medlemmer af Tim Jagtforening skyder 
gratis. 
Ikke-medlemmer er mere end velkomne, 
for dem koster det 25 kr. at deltage. 

Der tændes op i grillen, så det der muligt 
at købe pølser med brød samt øl og vand.

Skydning efter bevægelige mål på 
Hjorte-banen lørdag den 24. september 
kl. 10.00-13.00

Der skydes på Ulfborg Skyttecenters 
Hjortebane. 
Det er gratis for medlemmer af Tim Jagt-
forening, men tag gerne andre med, da 
alle hellere end gerne må skyde med for 
et mindre beløb. 
Efter skydningen vil grillen blive tændt, så 
det der muligt at købe pølser med brød 
samt øl og vand.

Vil du vide mere om Tim Jagforening 
kan du kontakte Palle Pederesen 
T: 2080 4700 / pallesofus@privat.dk 
eller på tim-sogn.dk

Desuden vil hele skolens samlingspunkt – 
Torvet - stadig befinde sig her. For de kreative 
er Håndværk & Design renoveret således, at 
der både er et finværksted, grovværksted og 
malerværksted – og der er skabt et fagtorv, 
hvor eleverne blandt andet vil kunne udstille 
deres resultater. Et nyt fagområde for musik 
er også tænkt klogt ind i hverdagen – sådan 
at det er nemt at ”trække” musikken frem 
i forbindelse med morgensang og diverse 
underholdninger. I en 200 m2 tilbygning har 
et nyt scienceområde set sit lys. 
Sidst men ikke mindst vil SFO´en få en 
tiltrængt overhaling, hvilket vi ikke er i tvivl 
om, vil højne trivslen hos både børn og 
ansatte
Store som små glæder sig til at tage de nye 
faciliteter i brug, og vi i bestyrelsen glæder os 
over en fremtidssikret børnehave og skole.

Tim helhed
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DDS Spejderne
DDS Tim Gruppe
 
Lige i udkanten af Tim ligger en lille hytte, 
der ikke syner af så meget. Men græsset 
er godt trampet ned af en flok spejdere, 
der hver torsdag aften mødes til en masse 
spejdersjov.

De tager en MASSE mærker til uniformen, 
får en masse spejderfærdigheder, bygger 
huler og leger i skoven, sover udenfor, 
laver mad over bål, synger sange, tager på 
opdagelse i den skønne natur og lærer at 
passe på den. Stiller spørgsmål og undres 
over nye ting de finder. De møder nye 
spejderkammerater på ture og lærer at 
respektere andres forskelligheder. 

Lige nu er de ved at samle penge ind til 
deres sommerlejr ved at samle pantflasker 
ind. I år skal de til Hedehusene på Sjælland 
på den store Spejdernes Lejr 2022. Det 

bliver en kæmpe lejr sammen med ca. 
30.000 andre danske og udenlandske 
spejdere. 

Tim gruppe hører under Det Danske 
Spejderkorps. Vi udvikler børn og unge 
gennem friluftsliv, fællesskab og udfor-
dringer. 
Vi lærer ved at gøre ting, og selvom det 
nogle gange ikke lykkes, er det fedt at ”fejle” 
sammen med lederne og grine af det. Vi går 
op i, at spejderne selv prøver tingene, uden 
vi ledere blander os for meget, og jo federe 
er det, når det lykkes.

Hvis du tænker, at dette bare lyder fedt, og 
du gerne vil prøve at være spejder, kan du 
møde os om torsdagene fra 18.00 til 19:30 
på Høbrovej 9A, 6980 Tim. 
Du kan også skrive til lederne på:
leder.ddstim@gmail.com
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Timgård Voldsted

Timgaards Rampart
In the foreground the fortress lay all 

its moats. The moats originally got water 
from the Millstream. Around the fortress 
there were double or triple moats, but no 
banks. The fortress quadrangle you will find 
in the western part of the facility, and the 
elongated quadrangle in the eastern part 
is the garden, that was landscaped in the 
1700s. At the same time, the partially filled 
moats were turned into fishponds.
In 1799, the main building was demolished 
and a new farmhouse were built. It is partly 
here to this day, despite a fire in 2017.

Timgaards Wallanlage
Im Vordergrund lag die Burg mit 

ihren Gräben, die ursprünglich das Wasser 
von Mølleflüsschen erhielten. Um den Hof 
gab es zweifache oder dreifache Gräben, 
aber keine Wälle. Das Burgviereck liegt in 
der westlichen Hälfte der Anlage, und das 
längliche Viereck in dem östlichen Teil ist 
der Garten, der in den ersten Jahrzehnten 
im 17. Jahrhundert angelegt wurde.
Gleichzeitig wurde die teilweise gefüllten 
Gräben zu Fischteichen umgewandelt.
1799 wurde das Haupthaus des Gehöftes 
eingerissen und ein neues Wohnhaus 
gebaut. Es steht noch hier trotz eines gro-
ßen Feuers 2017.

I forgrunden lå borgen med sine grave, der 
oprindelig fik vand fra Mølleåen. Omkring 
gården var der dobbelte eller tredobbelte 
grave, men ingen volde. Borgfirkanten er 
i den vestlige halvdel af anlægget, og den 
aflange firkant i den østlige del er haven, der 
blev anlagt i 1700 tallet første årtier. Samtidig 
blev de delvis opfyldte grave omdannet til 
fiskedamme.
I 1799 blev borggårdens hovedhus nedrevet 
og i stedet blev et nyt stuehus opført, som 
delvis står her endnu efter en voldsom brand 
i 2017.
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Tim Kirke
Ca. 4 km. vest for Tim lå det oprindelige 
Tim med kirke, skole og mejeri. Det eneste, 
der stadig har sin oprindelige funktion 
er kirken, som ligger på en stor og meget 
velplejet kirkegård, hvor der står flere store 
og dominerende gravsten, bl.a. Gylden-
stjernernes gravmonument, og vidner om 
Tims storhedstid. 
Erik Gyldenstjerne fra Timgaard var kong 
Christians tro væbner og hofmester og blev 
brugt i adskillige af rigets forretninger. Han 
døde i 1484.
I tårnet til Tim kirke hænger 2 klokker. 
Den mindste blev i 1562 bekostet af 
herremanden Peder Gyldenstjerne, og blev 
efter 200 års brug omstøbt i 1784. 
Den store klokke er en af Jyllands største 
landsbyklokker og sagnet vil vide, at den 
blev stjålet i Skåne.

Tim Kirche
Ungefähr vier Kilometer westlich 

von Tim liegt das ursprüngliche Tim mit 
seiner Kirche, der Schule und der Molkerei. 
Kirche hat noch heute, als einzige, ihre 
ursprüngliche Funktion. Die Kirche liegt 
auf einem großen und sehr gepflegten 
Friedhof, wo viele große und dominierende 
Grabsteine stehen, zum Beispiel die 
Gyldenstjernenes Grabmonumente sind 
dort zu finden und zeugen von der Glanz-
zeit Tims.
Erik Gyldenstjerne von Timgaard war König 
Christians treuer Ritter und Hofmeister 
und war mehrmals in den Geschäften des 
Reiches tätig. Er ist 1484 gestorben.
Im Turm der Tim Kirche hängen zwei 
Glocken. Die kleinste wurde 1562 von 
dem Gutsherr Peter Gyldenstjerne bezahlt, 
und 1784 umgegossen, nachdem sie 200 
Jahre in Gebrauch war. Die große Glocke ist 
eine der größten 
Dorfglocken in 
Jütland, und es 
geht die Sage, 
dass sie in Skåne 
gestohlen wurde.

Tim Church
About 4 km west of what is currently 

known as Tim was the original location of 
Tim with its church, school and dairy lay. The 
church is the only building still in use. The 
church is placed on a big and very well-kept 
cemetery with a lot of large tombstones 
as well as Gyldenstjernenes monument; a 
testament to Tim’s golden era.
Erik Gyldenstjerne from Timgaard was King 
Christian’s faithful squire and court master, 
and was highly involve in state business. He 
passed away in 1484.
In the church tower there are 2 bells. 
The smallest one was paid by Peter 
Gyldenstjerne, and after having been used 
for 200 years it was unmolded in 1784. The 
big bell is one of the biggest village bells in 
Jutland, and the legend has it was stolen in 
Skåne.
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Hee &
FLYTTEFORRETNING

MØBELOPBEVARING
Hee  Tim  Ramme

Benny Siig  Hvingelvej 4  Hee  6950 Ringkøbing
97 33 54 66  20 46 46 66  heeflyt@mail.dk  hee-flyt.dk

Hovervej 11  Hee  6950 Ringkøbing
29 43 45 83  meller.dk  meller@meller.dk

TRYKSAGERSkal du bruge

Vi hjælper dig gerne med:
foldere  hæfter  bøger  postkort  folie 
plastikkort  kuverter   Plakater i A3 - A2 - A1

Vi kan levere hele opgaven incl. opsætning
Vi kan også trykke direkte fra dine filer

meller.dk
grafisk produktion

trykkeri & forlag
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Nørreager 3, Hee  |  6950 Ringkøbing  |  Tlf. +45 2542 7150
info@aquacleaner.dk  |  www.aquacleaner.dk

Fjern ukrudt uden pesticider
- brug KUN varmt vand

Se video og mere information på www.aquacleaner.dk
Arealer efter behandling med Green Heat Original

Ring og få
en gratis demo
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Hee

Byen øst for hovedvejen er hovedsalig 
opstået efter jernbanen blev bygget i 
1875. 

Den store foderstoffabrik Vestjysk Andel 
er med sin høje skorsten, ubetinget den 
største virksomhed i Hee, hvor en del 
mindre virksomheder stadig har sin base.

Hee har bevaret sin skole og børnehave, 
og fra stationen er der stadig timedrift 
begge veje mod henholdsvis Ringkøbing 
og Holstebro.

Det meste af foreningslivet er samlet 
under Sogneforeningens paraply med 
masser af  aktive udvalg, der står for et alsi-
digt fritidstilbud.

Hee Kirke er bygget omkring år 1140 i 
granit og gnejs. Der er to sideskibe mod 
syd. Den vestligste blev i 1450 opført som 
gravkapel for adelsslægten Skram, der 
ejede godset Voldbjerg i det sydlige Hee. 
I dag er det våbenhuset. Den østligste er 
bygget af stenene fra No kirke, som blev 
revet ned omkring 1536.

Die Kleinstadt Hee liegt östlich 
von der Hauptstraße, ist 1875 

hauptsächlich durch den Bau der Eisen-
bahn entstanden und gewachsen.

Die Kirche in Hee ist ungefähr 1140 erbaut 
wurden. Sie besteht aus Granit und Gneis. 
An der Südseite der Kirche sind zwei 
Seitengebäude die mit den Giebelwänden 
nach Süden zeigen. Das westliche 
Seitengebäude ist die Vorhalle. Sie wurde 
ungefähr 1450 erbaut, als Grabkapelle für 
das Adelsgeschlecht Skram. 
Das Adelsgeschlecht hat das Landgut 
Voldbjerg südlich in Hee besessen. 
Das östliche (Rechte) wird No Kirche 
genannt. Sie war eine von den Seiten-
schiffen, die von Steinen der No Kirche 
erbaut worden ist. Die No Kirche wurde 
ungefähr 1536 niedergerissen. 
Die Kirche in Hee ist eine charakteristische 
und sehr reizvolle Kirche.

Tingstenen står mellem kirken og skolen. 
Stenen markerer stedet for Hing Herreds 
domstol fra Arrilds tid til 1688.

31
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Hee
The town to the east of the road 
followed construction of the rail 

station in 1875.

Hee Church was built around the year 
1140 from granite and gneiss. It has 
two south-facing transepts; the western 
transept was built as a chapel for the noble 
Skram family, which owned the Voldbjerg 
estate in South Hee. Today, it serves as the 
porch. The eastern transepts were built 
from the bricks from No church, which 
was demolished around the year 1536. 
Hee church is a unique and beautiful old 
church.

The court stone stands between the 
church and the school. It marks the old 
Hing district court which was active until 
1688.

“Tingstenen” ist ein Gedenkstein von 
Hing Herred aus Arrilds Zeit 1688. Der 
Gedenkstein steht zwischen der Schule 
und der Kirche.

Hee Billardklub
Klubben, der holder til i det gamle pakhus 
ved stationen, er en hyggeklub, hvor der 
spilles billard og dart. Indimellem rafles der 
også, når nogen har lyst til det!

Klubben er en nøgleklub, hvilket vil sige, at 
alle medlemmer har nøgle til lokalerne og 
kan møde frem og spille, når de har lyst. Der 
er fast klubaften tirsdag og torsdag fra. kl. 
ca. 16.30 og et par timer frem. Lidt længere 
om torsdagen, for her afholdes ”turnering”.

Alle er meget velkomne i klubben. Er der lys 
i pakhuset, kan man bare droppe indenfor. 

Man kan også henvende sig til formanden: 
Kurt Flemming Jensen 20 42 09 87.

31

I.C.Christensens Hus
Et lille, hyggeligt museum i Hee

Museet er bygget op omkring I. C. Christensen, 
der var konseilspræsident (statsminister) i peri-
oden 1905 - 1908. Ud over en samling af en del 
personlige effekter, rummer museet også en 
del karikaturtegninger af I.C.Christensen.

Hee Lokalhistoriske Arkiv har udstilling på 1. sal.

Museet har almindeligvis åbent i påsken og på 
udvalgte dage i sommerferien.

Formand: Lars Gormsen 30 62 76 80
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Ølstoft Naturpark

Ølstoft Naturpark er etableret som et 
attraktivt frirum langs med Hover Å, hvor der 
er gode muligheder for at dyrke friluftslivet. 
Stedet indbyder nærmest til at gøre ophold, 
enten i naturen langs med åen, i bålhuset 
eller i de nærliggende shelters. På området 
er etableret mindre søer, der kan benyttes 
til mindre aktiviteter og leg.

Det store bålhus har to bålsteder og fire 
bænkesektioner med plankeborde og 
rummer let 30 – 40 personer. Bålhuset er 
året rundt et ideelt sted til sammenkomster 
eller pitstop på turen. Om sommeren er 
der rindende vand fra den nærliggende 
Ølstoft-lejr. I læhegnet mod vest forefindes 
et muldtoilet.
Ønsker man at benytte bålstederne, skal 
man selv medbringe brænde.

Ved Hover Å er der etableret en stor, bred, 
handicapvenlig anløbsbro til kanoer. 
Broen kan naturligvis også bruges som 
udgangspunkt for en dukkert, hvilket 

er meget attraktivt i de varme dage om 
sommeren og ved nytårsbadningen den 
sidste dag på året.

For et mindre beløb er det muligt at 
fiske i Hover Å. Betalingsbetingelserne er 
beskrevet i bålhuset.
Vest for bålhuset ligger to shelterpladser, 
med hver tre store shelters. Hver plads har 
eget bålsted.

Fra Naturparken er der stiadgang til den 
nærliggende campingplads og langs med 
Hover Å. Stien passerer under jernbanen, 
som den følger på vestsiden tilbage til Hee 
by. OBS: Stien kan ikke benyttes i regnvåde 
perioder.  

Reservering: Tre af  shelterne 
samt halvdelen af bålhuset kan 
reserveres på hjemmesiden 
www.pladsinaturen.dk.

Hee Camping & Familiepark

36
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Ølstoft Naturpark
Ølstoft Naturstelle

Ølstoft Naturstelle ist ein kleines und sehr 
attraktives Erholungsparadies. Dort gibt es eine 
Handicap-freundliche Brücke für Kanus, von 
da aus kann man auf das Hover Å segeln oder 
baden. Am Silvester findet eine Silvesterbaden 
statt den letzten Tag des Jahres.
Für Kleingeld ist es auch möglich in Hover Å 
Angeln zu gehen. Die Zahlungsbedingungen 
ist in der Feuerhütte beschreiben.

Dort befindet sich eine Feuerhütte und 6 
Windschutzhütten, außerdem gibt es dort 
sehr gute Möglichkeiten zum Angeln.
In das große Feuerhütte gibt es zwei 
Lagerfeuern, Gartentische mit Sitzbänken 
und Platz für ungefähr 30-40 Personen. In 
der Sommerzeit gibt es auch rinnend Wasser. 
Es gibt auch eine Humustoilette in den 
Windschutzzaun.

West von der Feuerhütte liegt zwei Wind-
schutzplätzen mit drei große Windschutz-
hütten. Jeder Platz hat auch ein Feuerschale. 
Man muss aber selbst Holz mitbringen.

Einer sehr gute Wandertour findet man am 
Hover Å entlang, unter die Eisenbahnbrücke 
durch und zurück zur Kleinstadt Hee und den 
Campingplatz. Nicht gut zu benutzen, wenn 
es viel zu viel regnet.

Drei von die Windschutzhütten und die 
Hälfte von der Feuerhütte können am www.
pladsinaturen.dk reserviert werden.

Ølstoft Nature Center

Ølstoft Nature center is an open active area 
for outdoor activities along Hover Å. The place 
invites to take a rest in the nature next to the 
stream, in the bonfire house or in the shelters.

The bonfire house has two fireplaces and a 
set of four tables and benches and place for 
about 30-40 people. During summer there 
will be running water available and, in the 
windbreak, you will find a remote toilet.
You will have to bring your own firewood. 

There is a handicap friendly jetty for canoes 
on the Hover Å. From the jetty it is possible to 
take a bath, which is very attractive on the hot 
summer days, but also at the new year bath, 
which takes place on the last day of the year.  

For a small amount you may fish in Hover 
Å. The payment terms are placed inside the 
bonfire house.

To the West of the bonfire house there are two 
shelter places each with three shelters. Each 
place has a fireplace.

The Nature center is a great place to start a 
hike along the Hover Å, under the railway and 
to the town of Hee and surrounding camping 
areas. The path cannot be used in the rain 
season. 

Three of the shelters and half the bonfire house 
can be reserved on www.pladsinaturen.dk

36
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I. C. Christensens hus

I.C. Christensens hus i Hee er et hyggeligt 
lille museum, som rummer en stor 
samling af tidligere konseilspræsident I.C. 
Christensens personlige ting. 

I.C. Christensen var den førende politiker 
ved systemskiftet i 1901, hvor Venstre 
efter en lang forfatningskamp endelig 
kom til regeringsmagten baseret på 
Folketingets flertal. Her blev han efter eget 
ønske kultusminister (kirke- og under-
visningsminister) og gennemførte bl.a. 
menighedsrådsloven.

I 1905 blev han konseilspræsident (statsmi-
nister), men måtte trække sig i 1908 som en 
konsekvens af Alberti-skandalen.

Efter at være blevet valgt til folketinget 
besluttede I. C. Christensen at flytte nær-
mere posthus og station. Han forlod Stadil 
og sin lærergerning og købte afdøde pastor 
Molbechs hus i Hee. Huset var opført i 
holstensk stil og blev udvidet flere gange, 
efterhånden som han fik råd til det. Sidst et 
stort lyst biblioteksværelse mod syd til hans 
store bogsamling. Et rum der i dag bruges 
til bl.a. møder, foredrag og udstillinger.

I. C. Christensens boede i sit hus til sin 
død i 1930, hvor han blev begravet på 
kirkegården i Hee. Gravstedet kan beses 
lige inden for kirkegårdsindgangen.

En enkelt stue i museet rummer Alfred 
Schmidts karikaturtegninger af IC, sådan 
som samtiden yndede at fremstille én af de 
mest betydende danske statsmænd i det 
20. århundrede.

Museet har almindeligvis åbent i påsken og 
på udvalgte dage i sommerferien.
I Kr. Himmelfartferien lægger museet 
lokale til kunstudstillingen Kunst På Tværs i 
VestRum, hvor der er gratis adgang for alle 
besøgende.
Ud over de ovennævnte åbningstider 
kan grupper aftale rundvisning på andre 
tidspunkter. I forbindelser med besøg kan 
der købes bøger m.v. med relation til I.C. 
Christensen og Hee.

Museet står bag forskellige arrangementer 
og foredrag. 

Formand
Lars Gormsen
30 62 76 80
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J.C. Christensen’s house serves 
as a museum for the late Prime 

Minister, J.C. Christensen, who was elected 
in 1905. He lived in the house from 1907 
until his passing in 1930. On the first floor 
you will find the Hee historical archives. 
The museum is open on most public 
holidays.

Das Haus der J. C. Christensen
Heute ist das Haus ein Museum von 

dem alten Staatsmann J. C. Christensen. 
1905 wurde er “Conseils Präsident” 
(Ministerpräsident). Von 1907 bis 1930 hat 
er da gewohnt, bis er 1930 gestorben ist. 
Im ersten Stock liegt Hee´ Einheimisches 
Archiv mit vielen Bildern und Texten.
Das Museum hat auch an fast allen 
Feiertagen geöffnet.

Hee 
Lokalhistoriske 

arkiv
Hee Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1998 
på initiativ fra bestyrelsen for I.C. Christensens 
Hus, og er som sådan et udvalg under dette 
lokalmuseum. Arkivet har lokale på første sal 
i huset.

Formålet er at samle, registrere og arkivere 
effekter med tilknytning til Hee Sogn på ét 
sted, således at eftertiden kan få glæde af 
materialerne.
For overskuelighedens skyld og af plads-
hensyn er det fortrinsvis ”flade” ting (papirer 
– billeder – protokoller – matrikelkort – 
tidsskrifter og alt mulig andet af samme 
slags) fra såvel private, erhverv og foreninger, 
der opbevares. Men også andre ting er 
meget velkomne. Her vil tingene, så vidt det 
overhovedet er muligt, indgå i arkivet.

Udover specielle arrangementer og udstil-
linger er arkivet åbent på alle dage, hvor J.C.s 
hus almindeligvis holder åbent.

Leder af arkivet er: 
Ernst Munck 
Hovervej 47, Hee 
6950 Ringkøbing 
T: 97 33 59 25      mail: thermu@os.dk

31 Haelby Havn32

Haelby Havn er en lille havn under 
opbygning i den tidligere spildevands-
kanal fra Hee mejeri ud til Stadil Fjord.
Der er etableret bådrampe i østenden af 
havnen og anlægspladser langs den ene 
side af kanalen.

Stadil Fjord ruten passerer havnen, hvor 
der er mulighed for ophold til indtagelse 
af medbragte forfriskninger.

Ønsker man at benytte havnen kan man 
henvende sig til:
Jens Erik Pedersen
53 68 78 36



63



64

I 2022 er det 500 år siden, der første gang var 
skoleundervisning for børn i Hee. Symbolet 
på dette er degnestolen, som i dag står til 
højre for alteret i Hee Kirke. 
Men det kunne også være sluttet igen i 1522 
for den første lærer, degnen Poul Morten 
Vistesen, endte med at blive forvist, da han 
havde ridset sine initialer i degnestolen, hvil-
ket var ilde set. 

Det var præsten ved Hee Kirke, Morten Pers-
søn, som fik gang i undervisningen i sognet, 
der dengang hed Héa og samfundet hed 
Haelby. Han var ikke helt enig med den 
katolske kirke, som ikke havde travlt med at 
oprette skolegang i alle små byer, hvor der 
ikke allerede var en skolemester. Det var ellers 
bestemt i Christian den 2.’s skolelov. 
Morten Perssøn bad Poul Morten Vistesen 
begynde undervisningen i slutningen af 1522. 
Meningen var, at der skulle undervises i den 
kristne lære, læsning, skrivning og regning. 
Og så musik for gudstjenestens skyld. Men da 
der ikke var noget at undervise efter, foregik 
det ved, at degnen fortalte, og børnene måtte 
så lære udenad.

I 1548 havde Peder Mortensen afløst sin far 
som præst i Hee. Selv om der i en årrække 
havde været en regel om at landsognene 
skulle bruge købstædernes lærere, så havde 
mange undgået dette. Men i 1568 var der 
kommet kongeligt bud, og der var ingen 
vej udenom at bruge de store elever fra 
Ringkøbing latinskole, som det som kaldtes 
løbedegn. Generelt var det en stor udfordring 
– også i Ringkøbing, hvor der vel ikke boede 
over 200 – at få børnene i skole.

I Hee var der en generel utilfredshed med 
undervisningen, for i stedet for en af de store 
elever fra Ringkøbing, endte det ofte med en 
lokal bonde, som hverken kunne læse eller 
skrive. Samtidig var der opstået en følelse 
blandt adelen af, at de havde en forpligtigelse 
til at gøre noget ved undervisningen. 

På Voldbjerg sad godsejeren Otto Krag, som 
også var medlem af kongens rigsråd. Det 
lykkedes de lokale bønder og præsten Jens 
Christensen Gjødstrup at få audiens hos Otto 
Krag, som heldigvis så velvilligt på deres 
ønske om forbedre undervisningen og ville 
tage sagen med til kongen.

Resultatet blev, at der i 1652 skulle findes et 
sted til en degnebolig, og sognet kunne få 
sin første fastboende lærer. Otto Krag afstod 
en jordlod ved Haelby, og i fællesskab blev en 
degnebolig på to fag bygget op af ler og strå 
på et simpelt træskelet og tækket med tang. 

På trods af at Christian den 6. brugte mange 
af landets penge og stavnsbandt bønderne, 
havde han store planer for skoleområdet. Så 
den 23. januar 1739 kom en ny skoleforordning 
om en dansk skole til fordel for latinskolerne. 
Forordningen fastsatte også almindelig skole-
pligt, og udgangspunktet var skole hele året. 
Men når børnene kunne læse en bog, kunne 
de fritages for skole om sommeren.

I 1741 sad grev Christian Rantzau på Voldbjerg. 
Kongen havde forlangt grundmurede skoler, 
og da der ikke var kirke i No Sogn, skulle han 
finde en løsning for både No og Hee sogne. 
Resultatet blev en udbygning af degnens hus 
i Haelby, et nyt hus ved kirkegården i No og en 
omløbende skoleholder i Ejstrup og Hvingel. 
Og ikke mindst aflønningen af undervis-
ningen.

Der var nu kommet så mange børn i Hee, at 
der i 1834 blev ansat en hjælpelærer. Ud over 

Skoleundervisning i Hee i 500 år

Haelby skole
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pladsmangel var skolebygningen i Haelby i 
dårlig forfatning. I 1848 blev der derfor byg-
get en ny skole i Haelby tæt ved den tidligere 
skole.

Undervisningen i Hvingel havde i mange 
år været rundt på forskellige gårde. Men 
omkring 1843 var der ikke længere brug for 
et fattighus, så undervisningen flyttede ind, 
og var der frem til 1873, hvor der kom en ny 
skolebygning samtidig med en fastansat 
lærer. Sådan var det indtil 1959, hvor Hvingel 
Skole blev nedlagt og børnene flyttede til Hee.

I 1878 voksede børnetallene i både Hee og 
No, og ønsket om skoler tættere på for de 
mindste børn opstod. Biskolen på Voldbjerg 
var nedlagt i 1870 og børnene fordelt mellem 
Hee og No trods store protester. Men nu 
blev der oprettet en pogeskole i Heager eller 
rettere Voldbjerg Skole, hvor børnene gik til 
deres tiende år. Sådan var det frem til 1942, 
hvorefter børnene kom til Hee eller No.

Allerede i 1875 var jernbanen mellem Ring-
købing og Holstebro åbnet med et billet-
salgssted og postekspedition i Hee. Så da der 
i efterfølgende år blev talt om en ny skole, var 
det naturligt at placere den i Hee ved siden 
af kirken. Derfor kunne der i november 1900 
indvies en bygning med både skole med 92 
elever fra 1. til 7. klasse og lærerboliger, hvor 
Hee Skole ligger den dag i dag.

I 1912 var der 123 elever, og der blev derfor 
bygget en ny fløj. Denne fløj blev forlænget i 
1917, da elevtallet var 170. 
Hvor der i begyndelsen kun var tre fastansatte 

lærere om sommeren og fem om vinteren, 
steg antallet af lærere sammen med elevtallet 
og tilbygningerne.

Med Skoleloven i 1937 blev det påbudt, 
at de ældste årgange skulle have sløjd for 
drengene og husgerning for pigerne. På 
grund af 2. Verdenskrig var dette ikke sket 
i Hee. Men i 1953 blev det, som i dag er Hee 
Børnehus, bygget med gymnastiksal, sløjdsal, 
skolekøkken, bibliotek, omklædnings- og 
redskabsrum.

I 1974 blev lærerværelset bygget til, og siden er 
der lavet forskellige ombygninger. I 1997 blev 
førstelærerembedet ændret til skoleinspektør.
Fra 1983 kom børnehaveklassen til. 
I 1992 lukkede Ringkøbing Kommune No 
Skole, som blev erstattet af en friskole. Da 
den lukkede i 2013, blev No Sogn året efter 
en del af Hee skoledistrikt. Hee Skole har i 
dag omkring 80 elever fra 0. til 6. klasse, otte 
lærere, to undervisningsassistenter, leder, 
teknisk serviceleder og en deltidssekretær.

Historien om skole-
undervisningen i Hee 
er fortalt i bogen: 
”De otte Herrens år – 
Hee Skole… En skole i 
Hardsyssel – dens fortid 
og udvikling” 
af Ernst Munck og ud-
givet for 20 år siden. 
Artiklen her er i store 
træk uddrag fra bogen 
efter tilladelse af Ernst 

Munck.

Bogen kan købes hos 
Hee Lokalhistoriske Arkiv: 
https://www.jcchristensen.dk/
lokalhistoriskarkiv.html

Skoleundervisning i Hee i 500 år

Hee skole
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anc  re

Hvor vil du helst have hjertestop?
Hjælp andre - lær genoplivning

Salg & service af 
Zoll AED+
hjertestartere.

Kurser i førstehjælp & 
genoplivning.

Specialkurser målrettet 
virksomheder, skoler,
foreninger, m.v.

Når det ikke kan gøres om!

www.ancare.dk
29 43 45 83

Hee Jagtforening

Hee Jagtforening er den eneste i området 
med egen flugtskydebane. 
Alle medlemmer af Hee Jagtforening 
(ordinære eller ekstraordinære) har ret til 
at deltage i foreningens skydninger og 
arrangementer. 
Inden optagelse som medlem, har man 
mulighed for at deltage lejlighedsvis i 1-2 
skydninger. Som ordinært medlem af Hee 

Jagtforening er man automatisk medlem 
af Danmarks Jægerforbund og modtager 
deres medlemsblad. 

Medlemskabet medfører også, at man er 
forsikret ved deltagelse i flugtskydninger 
på alle baner i Danmark.

Følg Hee Jagtforening på facebook: 
Hee jagtforening eller 
hjemmesiden: heejagt.dk

Venlig hilsen
Erling Madsen
Formand
20 13 45 28
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VestRum FC Nytårsbadning
FC VestRum er en flok senior-oldboys 
samlet til et hold fra de syv sogne.

I sommerhalvåret spilles 11 mands uden-
dørs fodbold, og i vinterhalvåret indendørs 
4 mands fodbold.

Har du lyst til at deltage på holdet, hvor 
fællesskabet og lysten til at spille fodbold 
er det drivende element, kan du kontakte 
de to driftige og glødende foreningsfolk:
 

Træner: Klaus Hansen  61 20 09 71 
Klaushansen1509@gmail.com

Det behøver ikke være stort og prangende, 
for at det er hyggeligt og nærværende!
Det er efterhånden blevet en tradition at 
deltage i nytårsbadningen i Hover Å ved 
Hee Naturpark. Den 31. december klokken 
12 springes der i åen med efterfølgende 
sauna og kransekage!

Hee Gl. Stationsbygning
stedet hvor folk mødes

Ringgaden 3A  Hee  6950 Ringkøbing

Plads til 100 personer
Godt køkken
Internetforbindelse
Nyrenoverede lokaler
Central beliggende

Hjælp til:
Borddækning
Servering

Forhør nærmere ved
Rosa & Kaj Smedegaard
23 88 38 88
heestationsbygning@gmail.com
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Hindø, der er en lille ø på ca. 70 hektar, ligger i 
det sydøstlige hjørne af Stadil Fjord. Øen, der er 
privatejet, blev fredet i 1991 og samtidig sikret 
for offentlig adgang på en afmærket sti, der går 
øen rundt. Man må gå eller cykle over broen til 
den gamle tjenestehytte. Derfra må man kun 
færdes til fods rundt på øen.

Øen har været beboet gennem flere hundrede 
år, hvor der har været drevet landbrug, ligesom 
der i forårsperioden blev indsamlet store 
mængder fugleæg til videresalg.
I begyndelsen af 1960’erne blev der etableret 
dambrug på øens østlige side, hvor man stadig 
kan se resterne af de store kanaler. Samtidig 
blev der bygget en betonbro til Agersbækvej, 
der efter mange års brug og påvirkning af vand 
og vind kollapsede i 2016. Herefter var den 
offentlige adgang til Hindø afbrudt et par år, 
indtil en ny, flot træbro blev indviet i 2018.

Opdyrkningen af Hindø er for længst stoppet 
og ligger nu brak, og hovedbygningen anven-
des som fritidsbolig. 
For at holde bevoksningen nede er der udsat 
heste og får til græsning på øen. Den lille 
granplantage på øens vestlige side skal med 
tiden fjernes helt, og fremover må der kun 
plantes få løvtræer omkring bygningerne for at 
genskabe den oprindelige natur på øen.

Hindø er med den største højde på 4 meter en 
relativ flad ø. Af øens 70 hektar er det kun de 20, 

der har været opdyrket, resten er strandenge og 
rørskov. Rørskoven, eller rørsumpen om man 
vil, omgiver hele øen og specielt mod vest og 
sydvest og langs den smalle markvej fra broen 
ind til øen, er den bred, tæt og utilgængelig.

På og omkring Hindø ses et rigt planteliv, og 
øen er stadig et vigtigt yngle- og rasteområde 
for mange fuglearter. Tidligere kunne man finde 
lappedykkere, blishøns, et væld af andefugle, 
viber og rødben. Selv de sjældne rørdrum og 
rørhøg kunne man finde i rørskoven. Desværre 
har mårhundens ankomst gjort et uhyggeligt 
indhug i fugle- og dyrebestanden på øen.

For naturelskere er Hindø altid et besøg værd. 
Uanset årstid og vejrlig er en vandretur rundt 
på øen en storslået oplevelse, hvorfra der er 
udsigt over det flade vestjyske landskab, hvor 
Stadil Kirke mod nord og havbjergene i vest 
knejser over Stadil Fjord.

Hindø - en naturperle i Stadil Fjord33
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Hindø - en 
naturperle 

i Stadil Fjord
Hindø ist eine ungefähr 70 ha große 
geschützte Insel in der Stadil Förde.  

In 2018 wurde eine neue Brücke aus 
Holz  eingeweiht und gibt nun vielen 
Besuchern Zutritt zu der Insel. 
Die Tour über die Brücke und rund um 
Hindø und zurück ist ungefähr 5 Kilometer 
lang.

Die Insel ist ein Privatinsel, und man darf nur 
auf der markierten Route herumzugehen, 
aber man kann dort die charakteristische 
Westjütlandiche Landschaft sehen.

An und herum Hindø gibt es eine reiche 
Pflanzenleben und die Insel ist einen wich-
tigen Platz für viele verschiedene Vögeln.

Hindø is a 70-hectare island in Stadil 
Fjord. 

A wooden bridge connecting the island 
to the mainland was completed in 2018, 
providing visitors with access to the island.
 
The round trip from the parking lot to the 
island and back is approximately 5 km. 

The island is private property, so visitors 
are asked to use the designated pathways 
when visiting. The island offers unique and 
untamed natural surroundings.

On and around Hindø there is a very rich 
plant life and the island is still a good place 
for a lot of birds.

Lokale kunstudstillinger i 
Kr. Himmelfartsferien

26. - 29 maj 2022 
kl. 13 - 17

Kunst på tværs i Vestrum er blevet en 
tradition, der afholdes hvert år i Kristi 
Himmelfartsferien.
Omdrejningspunktet er den gamle lade 
i Hvingel, hvor udstillingen startede for 
mange år siden af etablerede vestjyske 
kunstnere. Siden er kunstudstillingen 
udviddet, så den i dag tæller fire lokali-
teter fordelt over VestRum.

Kunst über Vestrum hinweg ist 
eine Tradition, die man jedes Jahr 

in die Christi Himmelfahrt Ferien sehen 
kann. 

Art through Vestrum is now 
a tradition, and is taking place 

every year in The Christ’s ascension.

Den gamle lade i Hvingel, Hvingel
Muldbjerg Mølle, Muldbjerg

I.C.Christensens Hus, Hee
Tim Station, Tim

33
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Stadil Fjord

Stadil Fjord er trods navnet en ferskvandssø på 
ca. 1700 hektar, hvilket gør den til Danmarks 
næststørste sø. Stadil Fjord fremstår i dag 
som resultatet af en omfattende inddæmning 
og afvanding af de omkringliggende enge 
mellem 1860 og 1960. 
Fjorden tilføres hovedsaligt vand fra Tim Å og 
Hover Å, men også Madum Å og Ejstrup Bæk 
samt flere afvandingskanaler bidrager med 
rent vand til Fjorden. 
Selv om Stadil Fjord modtager vand fra et 
landbrugsrigt område, er den en af Danmarks 
reneste søer, og huser mindst 52 forskellige 
undervandsplanter, hvoraf de 46 er blom-
sterplanter og 6 er kransnålalger, hvoraf de 4 
er meget sjældne i Danmark. 
Fjorden er ca. 2,5 meter dyb på det dybeste 
sted, vandet er meget klart, og det udbredte 
plantedække giver betingelser for mindst 12 
fiskearter, hvilket er ret højt i sammenligning 
med andre søer. Stadil Fjord afvandes via 
Vonå til Ringkøbing Fjord.

Oprindelig var Stadil Fjord en del af en 
sammenhængende fjord, der strakte sig fra 
Ringkøbing Fjord op til Nissum Fjord.

I den sydøstlige ende af Stadil Fjord ligger den 
fredede ø Hindø, der siden 1963 har været 
forbundet med Hee via en lav bro. I 2018 blev 
en ny, flot træbro indviet, så der fortsat er 
offentlig adgang.

Stadil Fjord huser et væld af forskellige 
fuglearter, der naturligvis veksler i takt 
med årstiderne. En del fugle er stationære 
året rundt, men alle årstider byder på nye 
flokke af trækfugle. Området er udlagt som 
Ramsarområde – et beskyttet vådområde af 
international betydning, og der er observeret 
mere end 170 forskellige fuglearter.

Flere steder rundt om Fjorden findes små 
havne, som danner base for lokale fritids-
fiskere, men også turisterne har adgang til 
vandet fra havnene. Ved Haelby Havn og 
Alrum Strand er der mulighed for at sætte 
kano eller mindre båd i vandet. På sydsiden 
af fjorden danner Røjklit Havn en hyggelig og 
attraktiv adgang til vandet.

Alrum Strand

Haelby Havn

Røjklit Havn



71

Stadil Fjord
Stadil Fjord ist ein Süßwasser See 
der ungefähr 1700 Hektar groß ist, 

und deswegen der nächst größter See in 
Dänemark.

Stadil Fjord ist das Resultat nach großen 
Eindämmungen und Drainage von den 
umliegenden Wiesen der zwischen 1860 bis 
1960 gemacht wurde.
Das Wasser in Stadil Fjord kommt haupt-
sächlich von Tim Å und Hover Å, aber auch 
von Madum Å und Ejstrup Bæk.

In Stadil Fjord kann man ungefähr 52 verschie-
denen Unterwasserpflanzen und mindestens 
12 Fischarten finden. Es gibt auch viele 
verschiedene Vögeln. Viele sind stationäre 
und andere kommen vorbei. Mehr als 170 
verschiedenen Vogelarten sind da observiert.

In der Süd-Östliche Teil des Stadil Fjord liegt 
eine Insel, Hindø, die seit 1963 mit Hee durch 
eine kleine Brücke verbündet ist. In 2018 
wurde eine neue und sehr schöne Holzbrücke 
eingeweiht. 

In mehreren Orten gibt es auch kleine Hafen, 
die als Basis für die lokale Freizeitfischern 
bildet, aber auch wo die Touristen Zugang 
zu dem Wasser haben. An Haelby Hafen und 
Alrum Strand ist es auch möglich mit einem 
Kanu oder kleines Boot ins Wasser zu gehen. 
An die Südseite bildet Røjklit Hafen einen 
gemütlichen und attraktiven Zugang zum 
Wasser ein.

Stadil Fjord is a freshwater sea 
about 1700 hectare, which makes it 

Denmark’s second largest sea. 

Stadil Fjord is the result of large damming and 
draining of the surrounding meadows made 
between 1860 and 1960. 
Most of the water come from Tim Å and Hover 
Å but also Madum Å and Esjstrup Bæk. It is 
one of the cleanest see and there are at least 
52 different underwater plants and more than 
12 different fish species. There is also lots of 
birds, both stationery and birds on their way 
to other places. There are about 170 different 
bird species in that area. 

In the southeast end of Stadil Fjord lies the 
protected Island, Hindø, which has been 
connected to Hee via a small bridge since 
1963. In 2018 a new fine wooden bridge was 
opened. There is public access to the Island.

At several places around the fjord there 
are small harbors, which are bases for local 
recreational fishermen, but also for tourists to 
have admission to the sea. At Haelby Harbor 
and Alrum Strand it is a perfect place to a 
canoe or a small boat. On the southside of the 
Fjord Røjklit Harbor forms an enjoyable and 
attractive admission to the sea.

Alrum Strand
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Svingel Engsø

Svingel Engsø

Efter at havde været afvandet i mere end 
50 år er Svingel Engsø blevet genetableret. 
I og ved søen er der et rigt fugleliv med bl.a. 
svaner, blishøns, grågæs, forskellige arter af 
ænder og kolonier af hættemåger og skarv.

Ved pumpestationen på nordsiden har 
Stadil-Vedersø Sogneforening etableret 
en rasteplads. Langs vejen er der desuden 
to vigepladser med gode muligheder for 
observation af fuglelivet + info-tavler.
Ved sydsiden, hvor Tim å forstætter ud i 
Stadil Fjord, er der rasteplads med borde og 
bænke.

Svingel Meadow Lake
After having been drained for more 

than 50 years Svingel Meadow Lake was 
restored. There are many wild birds in and 
around the lake. Swans, coots, greylag 
goose, many kinds of ducks and lots of 
black-headed gulls and cormorants live in 
the area.

At the pumping station on the north 
side of the lake, the Stadil-Vedersø Parish 
Association has established a picnic area. 
Along the road there are two lay-bys where 
you can watch the bird life and read more 
about the area from information boards. 

On the south side, where the Tim stream 
continues into Stadil Fjord, you will also 
find a picnic area with tables and benches.

Svingel Weidesee
Nachdem Svingel Weidesee mehr 

als 50 Jahre entwässert wurde, wurde es 
wieder neu etabliert. In und an dem See gibt 
es eine reiche Vogelfauna mit Schwänen, 
Blesshühner, Gänsen, verschiedene Arten 
von Enten, viele Lachmöwen und Kormo-
rane.

Bei der Pumpstation an der Nordseite 
hat Stadil-Vedersø Kleinstadtverein einen 
Rastplatz etabliert.

An dem Weg entlang gibt es zwei kleine 
Parkplätze wo es gute Möglichkeiten gibt 
die Vögel zu beobachten und Infotafeln 
anzuschauen.

An der Südseite, wo das Tim Flüsschen in 
die Stadil Förde fließt, gibt es auch einen 
Rastplatz mit Tischen und Bänken.
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Stadil-Vedersø
Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus 
er et børnehave- og skoletilbud til og med 
8. klasse - på sigt også 9. klasse, hvis der er 
opbakning til det.

Hverdagen tager sit afsæt i de fire grundpiller: 
Samvær, natur, bevægelse & sundhed samt 
globalt udsyn.

Her er lave klassekvotentienter og god nor-
mering, hvilket sikrer mulighed for at tage 
individuelle hensyn med henblik på at kunne 
indgå så trygt og ligeværdigt i fællesskabet.

Naturen er lige uden for døren, og inddrages 
derfor flittigt i undervisningen, og det globale 
udsyn understreges bl.a. ved samarbejdet 
med efterskolen The International i Vedersø.

Bevægelse og sundhed prioriteres højt, 
og den årlige gymnastikopvisning, hvor 
samværet igen får en hel særlig dimension, 
prioriteres højt. 

Skoledagen er fri, i den forstand at eksempelvis 
skolens bus giver frihed til at udnytte naturen 
eller kulturelle tilbud. Strukturen er dog 
overvejende, at formiddagene går med ”tradi-
tionel” undervisning, og eftermiddagene 
bruges på gøremålsundervisning, hvor krop-
pen kobles på, hvilket sikrer evnen til at for-
valte egen tilværelse og handle deri.

Såfremt du har lyst til en fremvisning af 
Stadil-Vedersø Friskole & Børnehus, er du 
velkommen til at kontakte skolen.
Du kan også læse meget mere om friskolen 
og børnehuset på 
www.stadil-vedersoe-friskole.dk

Støtteforeningen for Stadil-Vedersø 
Friskole og Børnehus
I Støtteforeningen arbejder vi for bevarelse 
og støtte af/til Stadil-Vedersø Friskole og 
Børnehus.
Støtteforeningens midler gives til ting og akti-
viteter i friskolen og børnehuset, som kommer 
børnene direkte til glæde og gavn. 
Dvs. ikke til drift men til ekstraordinære ønsker, 
gøremål og aktiviteter som gør friskolen og 
børnehuset til et bedre sted at være.
Der er bl.a. givet økonomisk støtte til skolens 
bus, legeplads samt lejrskole til Bornholm og 
udlandsrejser for 8. klasse.

I børnehuset etableres en rød tråd for børne-
ne, når de første gang kommer i kontakt med 
stedet og frem til, de er klar til efterskole 
eller videregående uddannelse. Der er her 
grobund for tryghed og stabilitet. Kort sagt 
et samlingspunkt for sognene som er vig-
tigt for såvel bosætning, foreningsliv og som 
kulturbærer for næste generation.

Gennem medlemskab og deltagelse i arran-
gementer bidrager du også til bevarelse af en 
velfungerende Friskole og Børnehus i Stadil-
Vedersø.
Af arrangementer kan bl.a. nævnes: Fælles-
spisning, fastelavn og loppemarked.

Ved interesse for at blive medlem, kontakt 
Bettina Graversgaard - Stadil.

4
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Stadil-Vedersø
Idrætsforeningen SVIF 
har tilbud gennem hele året: 

•	 Gymnastik for alle aldre i vinterperioden. 
•	 De mindste bruger friskolens faciliteter, 

og kan således gå direkte fra institution 
og ind i gymnastiksalen, hvor de ældre 
også holder til.

•	 Skolebørnene og de unge bruger deri-
mod Vedersø Idrætsefterskoles lækre og 
udfordrende faciliteter.

•	 Tour de Pedal, cykling for alle i maj.
•	 Børneidræt udenfor i sommerperioden 

for de mindste.
•	 Badminton for børn.
•	 Mulighed for at leje badmintonbaner i 

vinterperioden.
•	 Spinning.
•	 Indendørs boldspil for herre.
•	 Fysisk træning.
•	 Walk and talk i sommerperioden.
•	 Familie Julearrangement i december.

Ved interesse for at høre mere, kontakt Rikke 
Christensen - Vedersø.

FDF
FDF er en fritidsaktivitet for børn og unge med 
leg, fællesskab og sjove oplevelser. Vi bygger 
huler og forhindringsbaner, løser gåder og 
mysterier, går på opdagelse i naturen, rister 
skumfiduser over bål, tager på ture og lejre, 
klæder os ud, lytter til historier og dyster mod 
og med hinanden i fantasifulde discipliner.

I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er 
skabt med værdi i sig selv, men først i mødet 
med andre bliver vi hele mennesker. Gode 
relationer giver modstandskraft og lærer 
børn og unge at tage ansvar for andre og 
værdsætte det forpligtende fællesskab.

I FDF Stadil-Vedersø møder vi børn og unge 
med det kristne menneskesyn og med respekt 
for det enkelte menneske.

Gennem leg, relationer, tro og samfundsenga-
gement ønsker vi at give børn og unge et 
ståsted at møde verden fra.

Besøg os i kredshuset på Nyvej 11 i Vedersø på 
vore mødeaftener. Lær os at kende og find ud 
af, at FDF Stadil-Vedersø er fritid med indhold 
i et fantastisk fællesskab.

Ved interesse for at høre mere, kontakt Lars D. 
Pedersen - Stadil.Walk and talk ved Vesterhavet.
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Stadil-Vedersø
Kaj Munks Præstegård har altid åbent 
i parken, hvor der er intet mindre end 2,5 
km. sti at gå tur på. Parken vedligeholdes af 
frivillige fra vennekredsen, og her er således 
god mulighed for at sikre sig et netværk, hvis 
man har lyst til at engagere sig. Ved interesse 
for at blive en del af vennekredsen, kontakt 
Magnus Moesgaard - Vedersø.

2 Læsekredse i Vedersø 
En kreds mødes en mandag eftermiddag 
om måneden – den anden kreds mødes en 
tirsdag aften om måneden. Man læser den 
samme bog selv, og mødes så for at analysere 
den. Ved interesse, kontakt Anette Tarpgaard 
- Vedersø.

Strikkecafé
I vinterhalvåret er der mulighed for at mødes 
om strikketøjet hver anden torsdag på Fri-
skolen. Man har selv sit materiale og kaffe 
med, og der er mulighed for at få hjælp af 
erfarne strikkere, hvis noget skulle drille .
Eneste fælles forudsætning er passionen for 
strikketøjet og det lokale sammenhold. 
Har du spørgsmål, kontakt Marie Kolby - Stadil.

Skytteforening
I kælderen under Vedersø Kulturcenter er 
skydebanen, hvor skytteforeningen holder til. 
Der skydes med riffel cal 22, luftriffel 4,5 mm 
og revolver. 
Ved interesse, kontakt Henrik Bjerg - Stadil.

Jagtforeninger
Der er f.eks. mulighed for fællesjagter ved 
Kaj Munks Præstegård og i Vest Stadil Fjord, 
ligesom der er rævejagter og mulighed for 
opbakning i forbindelse med tilplantning af 
vildtræmiser og lignende. 
Ved spørgsmål, kontakt da Leif Nielsen 
(Vedersø jagtforening) eller Stadil jagtforening

Vedersø Kulturcenter
Dagens ret, take away, lidt lækkert til kaffen 
indimellem – eller større fester. Kulturcenteret 
kan klare det meste!
Det er støtteforeningen, som står for bygnin-
gerne og gør det muligt for Egon og Helle at 
forpagte stedet til glæde for hele området.
Følg evt. Vedersø Kulturcenter på Facebook.
Ved spørgsmål, kontakt Helle i Kulturcenteret.

Stadil Forsamlingshus
Nøglehus med egen bestyrelse. Placeret 
direkte over for friskolen med gode par-
keringsforhold. Det er bl.a. her, der stemmes 
til valg, det er her, revyen finder sted, og det 
er her, den årlige julefrokost for sognene 
afholdes. 
Ved spørgsmål, kontakt Eigil Pedersen, Stadil.

Stadil-Vedersø Sogneforening
Har til formål:
•	 At fastholde og udvikle Stadil og Vedersø 

som et godt sted at bo, leve og arbejde, 
samt flytte til.

•	 At støtte foreningslivet og øvrige 
kulturelle aktiviteter i Stadil-Vedersø-
området.
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Stadil-Vedersø
•	 At fremme samarbejdet mellem 

foreninger og udvalg i Stadil-Vedersø-
området.

•	 At være lokalområdets talerør i forhold 
til myndigheder og øvrige samarbejds-
partnere.

Foreningen er upolitisk og enhver med inte-
resse i området kan blive medlem.

Der er udvalg vedr. Kaj Munks Præstegård, 
lokalhistoriske arkiver, det lille egnsmuseum 
på den gamle skole i Vedersø, Sommerfesten 
m.m. 

Det er også sogneforeningen, der forestår 
oppynting med juletræer i byerne, flagallé, 
vedligehold af Sogneparken i Stadil osv. 
ALLE er velkomne, for fællesskabet er en helt 
central del af dét, at leve i Stadil-Vedersø. 
Ved spørgsmål, kontakt Ulla Rokkjær - Vedersø

Stadil Sparekasse.
Danmars mindste pengeinstitut har også til 
huse i Stadil-Vedersø. Stadil Sparekasse har 
eksisteret siden 1870 og har særligt indenfor 
de seneste år vækstet.
Der er altid forståelse for ønsket om det gode 
liv på landet, hvorfor her ofte er mulighed 
for at få hjælp til finansiering til boligkøb i 
området.
Står du med en konkret case, så tøv ikke med 
at kontakte sparekassen direkte.

Derudover findes der eks. Kortklub, have-
kreds, madlavning for mænd, kniplinge-
kreds m.m.

1

Mennesker og steder
Vestjysk digterrute

Kaj Munk

Jon Høgh              

Udgivet af 
Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård

2020 

1

1              

Udgivet af 
Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård

2021

Jon Høgh

Kaj Munk 
og den stærke kvinde
I hjemmet. I sognet. I nationen

Mennesker og steder  Vestjysk digterrute Kaj Munk. 
Er en bog som fra Vedersø Klit i vest til Vind Hede i 
øst, og fra Lokkelykke i syd til Klosterheden og Linde 
i nord, er en genial turguide til en anderledes tilgang 
til vort område.
Bogen rummer desuden store og små dramaer og 
anekdoter, som beretter om den indre rejse, Kaj 
Munk var på de 20 år, han fik i Vedersø. En rejse hvor 
han fik indsigt i den vestjyske selvforståelse, hvor 
højt til loftet og ydmyghed gik hånd i hånd, og hvor 
taknemmelighed var en selvfølge.

Dramatikeren Kaj Munk, er mest kendt for sin skil-
dring af stærke mænd, ingen har tidligere beskæftiget 
sig med Munk og de stærke kvinder. Det er sket i Jon 
Høgs bog:
Kaj Munk og de stærke kvinder. 
Bogen sætter fokus på de magtfulde og stærke kvinder 
i nogle af Munks dramaer:
1. Købmand Alma Jensen i “Havet og Menneskene” 
(sognet)
2. Sigbrit Willums i “Diktatorinden” (nationen)
3. Marie Munk i “Niels Ebbesen” (krigen)

Bøgerne er udgivet af 
Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård

116 sider
A5 format

Vennekredsen
sælger bogen
for
150 kr.
plus porto

Bøger om Kaj Munk

132 sider
A5 format

Vennekredsen
sælger bogen
for
150 kr.
plus porto

Venkajmunkspraestegaard.123hjemmeside.dk
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Vennekredsen formål er gennem foredrag 
og andre aktiviteter at medvirke til at ud-
brede kendskabet til Kaj Munks virke.
Vennekredsen har planlagt følgende arran-
gementer 2022 med forbehold for diverse 
coronarestriktioner:

Lørdag d. 9. april
Vennekredsens forårsarrangement
I år har vi valgt at holde det som et eftermid-
dagsarrangement fra kl. 14.00. Dagens 
emne er tyske flygtninge i Danmark efter 
krigen. Eftermiddagen forestås af museums- 
inspektør John Jensen, Varde Museer. John 
Jensen står for det nye museum FLUGT i 
Oksbøl.

Onsdag d. 4. maj kl. 19.00 
fejrer vi befrielsen med en sang- og fortælle- 
aften. Tidligere højskoleforstander Niels Ole 
Fredriksen står for fællesang og fortælling, 
bistået på klaver af komponist og organist 
Kristian Bisgaard.

Onsdag d. 15. juni eftermiddag
Præstegårdens traditionelle Valdemars- 
møde, Vennekredsen i samarbejde med 
menighedsrådet. Årets foredragsholder er 
Knud Erik Andersen. Kaj Munk Selskabet.

Vennekredsen for 
Kaj Munks Præstegård

Se flere detaljer på foreningens hjemmeside, 
og følg os på Facebook, hvor der løbende vil 
være oplysninger om vores arrangementer. 

Evt. kontakt bestyrelsen ved 
Magnus Moesgaard 23 42 86 53.

Vennekredsens aktiviteter  er åben for alle. 

Vennekredsen har i 2020 
oprettet sit eget forlag. 

Indtil videre er følgende bøger udgivet:

Mennesker og steder - Vestjysk 
digterrute - Kaj Munk, 
skrevet af Jon Høgh.

Kaj Munk og de stærke kvinder 1, 
skrevet af Jon Høgh.

Kaj Munk og de stærke kvinder 2, 
også  skrevet af Jon Høgh udkommer i 
efteråret 2022.

Vennekredsen sælger bøgerne for 150 kr. 
pr. stk. + porto, hvis de skal sendes.

Se mere om bogsalget på vores hjemme-
side.
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Kaj Munks 
Præstegård

Det var på præstegården i Vedersø, at Kaj 
Munks pen fyldte papiret med skuespil, 
digte, breve, prædikener og artikler. Det var 
her, han og hans kone Lise startede deres 
familie. Det var også på præstegården, han 
blev hentet af sine nazistiske bødler en 
mørk januaraften 1944. 

I dag formidles Kaj Munks alsidige liv og virke 
i de smukke rammer som præstegården i 
Vedersø og den omkringliggende naturen 
udgør. Mens udstillingerne i Kaj Munks 
gamle hjem fortæller om digterpræsten, 
fortæller naturen omkring præstegården 
også sin historie.

Nyd en kop kaffe og kage på Café Lise 
eller besøg museumsbutikken på Kaj 
Munks Præstegård. Her finder du også et 
hyggeligt antikvarisk boghjørne med et 
lille udvalg af de, ofte sjældne, bøger.
Glæd jer til at gå på jagt i Kaj Munks værker. 

Digterruten på Præstegården går gennem 
parken, med flaghøjen og kanalen og 
stedet, hvor de blå anemoner blomstrer.
Og så er den helt gratis!

 

Masser af aktiviteter for  
både børn og voksne

Tordag aften: Familiebanko  
med masser af præmier 

Fredag aften: Ole Gas  
spiller op til fællessang og dans 

Lørdag aften: Volf Duo sørger  
for en brag af en fest  

- tilmelding til spisning  

Følg med på facebook:  
Sommerfest Stadil-Vedersø 

3
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Vesterhavsvej 7a
6990 Ulfborg

Digterruten ved Kaj Munks 
Præstegård fører dig gennem den 
smukke præstegårdshave. Rutens 10 
bogmærker tager dig med på rejse 
i Kaj Munks digterkunst. Hør “Den 
blaa Anemone” og kom tættere på 
legebarnet og jægeren Kaj Munk.

Se mere på 
www.kajmunkspraestegaard.dk

3
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Vest Stadil Fjord
Vest Stadil Fjord er resultatet af et stort 
genopretningsprojekt fuldført i slutningen 
af 1990’erne, hvor man i dag kan opleve den 
storslåede, åbne vestjyske natur omkranset af 
klitterne mod vest.

I 1863 blev området inddæmmet og afvandet, 
og vandstanden blev sænket til 0,4 meter under 
havets niveau (UHN) og området blev til eng 
og rørskov. I 1954 blev vandstanden yderlige 
sænket til 1,4 meter UHN for på den måde 
at skabe mere landbrugsjord til opdyrkning. 
I 1993 opkøbte staten en del jord, hvorefter 
genopretningen påbegyndtes. Vandstanden 
blev hævet til 0,5 UHN. Begrundelsen for at 
bevare en vis sænkning af vandstanden var, at 
der derved blev skabt rørskov og våde enge, 
hvor de mange forskellige fuglearter kunne 
yngle og finde føde.

Området er fladt og åbent uden ret megen 
læ og beskyttelse af træer og buske. Det er en 
barsk natur, som de forskellige fugle og dyre-
arter har måtte tilpasse sig.

Området er en vigtig rasteplads for de mange 
trækfugle, når de forår og efterår flyver til 
og fra deres ynglepladser. Området er især 
kendt for de store flokke af gæs, der om 
vinterhalvåret ses på de store vidder, hvor de 
finder føde om dagen for derefter at trække 
ud på åbent vand om natten.

Vi har mange knopsvaner i Danmark, og 
om vinteren får de besøg af store flokke af 
pibesvaner og sangsvaner fra Nordskandi-
navien.

Rørskoven og de våde områder har tiltrukket 
mange nye fuglearter til Vestjylland, ligesom 
der er blevet bedre plads til den sjældne 
rørdrum og rørhøg. Med øget tilgang af dyreliv 
og småfugle er antallet af store rovfugle også 
vundet frem. De ses svævende på himlen 

på jagt efter et egnet bytte, eller som store 
skygger hvilende på hegnspæle eller i toppen 
af en kraftig busk.

Naturområdet har også tiltrukket en del 
dyreliv. Odderen er vendt tilbage til Vestjylland 
og har fået gode levebetingelser i Vest Stadil 
Fjord. Rådyr og ræve ses over alt i VestRum, 
hvor de har gode levebetingelser. Rådyr søger 
ofte føde på de åbne marker, men trives godt, 
hvor der er mulighed for skjul og føde, som 
de finder i rørskoven, ved læbælterne og i de 
mange små plantager og skovbryn.

Ud over fugle og dyrelivet er der en fantastisk 
vild fauna omkring Fjorden, der især forår og 
sommer står i blomstrende flor.

Adgangen til området er mangfoldig.
Cyklende og gående kan med fordel starte fra 
syd eller nord. Fra Stadiløvej i syd følges stien 
på dæmningen langs Sundå mod nord. 
Ved Skelmosevej er der ca. 500 m vestpå 
informationstavler, toilet, bord og bænke. 
Overfor mod Mellemdybet ligger Jens Bjerg 
Thomsens hytte, hvor man kan søge ly for vejr 
og vind. Syd for parkeringspladsen ud mod 
Søndre Dyb står der et fugletårn.
Fortsætter man nordpå ad stien langs med 
Sundå, kommer man til et fugleskjul ude i 
rørskoven. Adgangen til skjulet, hvorfra der er 
en god udsigt over fjorden, er ikke for dårligt 
gående.

West Stadil Fjord ist das Resultat einen 
großen Wiederherstellung Projekt, 

das an Ende von 1990 vollgebracht war, und 
heute kann man den großartigen öffnen 
westjütländische Natur umkränzen von den 
Dünen von West erleben.
In 1863 wurde das Gebiet geändert, und 
der Wasserstand bis 0,4 Meter unter dem 
Meeresspiegel versenkt. Das Gebiet wurde 
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Vest Stadil Fjord

zu einer Wiese und Schilfwald geändert. In 
1954 wurde der Wasserstand weiter bis 1,4 
Meter unter dem Meeresspiegel versenkt um 
mehr Ackerland zu machen. In 1993 hat der 
Staat einen Teil des Ackerlandes gekauft, und 
die Wiederherstellung hat angefangen. Der 
Wasserstand wurde bis 0,5 Meter unter dem 
Meeresspiegel erhöht und die Wiese und 
Schilfwald kam zurück und damit auch viele 
verschieden Vögel und Tiere, die hier sich 
vorpflanzen und essen können.

Das Gebiet ist flach ohne viel Windschutz und 
Schutz von Bäumen und Busche. Es ist eine 

raue Natur, und die verschiedenen Vögle und 
Tiere mussten sich hier einpassen.

Das Gebiet ist einen wichtigen Platz für 
die viele Zugvögel, wenn sie Frühjahr und 
Herbst zu und von ihren Brutplätzen fliegen. 
Das Gebiet ist von den großen Herden 
von Gänsen, die man durch den Winter an 
die großen Wiesen sehen kann. Wir haben 
viele Höckerschwänen in Dänemark, und 
durch den Winter bekommen sie von viele 
Singschwänen und Pfeifeschwänen von 
Nordskandinavien besuch.

Das Schilfwald und das nasse Resort hat viele 
neune Vögel nach Westjütland angezogen 
und es gibt mehr Platz für den selten 
Rohrdommel und Rohrweih. Dazu kommt 
den großen Raubvögeln.
Das Naturgebiet hat auch viele Tiere ange-
zogen. Die Otter send zurück. Den Rehen 
und die Füchse haben sehr gute Lebens-
bedingungen. 
Es gibt auch eine fantastische Fauna den Fjord 
herum, die in Frühjahr und Sommer blühend 
Flor stehen.

Der Zugang zu dem Gebiet ist vielfach. 
Radler und Gehend kann mit Vorteil von Süd 
oder Norden anfangen. Von südlicher Zeit 
von Stadiløvej folgt man den Fußweg an 
den Deich Sundå entlang nach Norden. An 
Skelmosevej ungefähr 500 Meter westlich 
gibt es Informationen, Toilette, Gartentisch 
mit Sitzbänken zu verfügung. An die anderen 
Zeiten liegt Jens Bjerg Thomsens Hütte, wo 
man Schütz vor Wetter und Wind finden kann. 
Südlich von dem Parkplatze gegen Søndre 
Dyb steht eine Vogelwarte.
Geht man weiter Norden Sundå entlang 
komm man zu eine Vogelversteck in den 
Schilfwald. Der Zugang zu dem Versteck, 
wovon es gibt eine schöne Aussicht über den 
Fjord, ist aber nicht gut für behinderte.
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West Stadil Fjord is the result of a big 
restoration project that ended in the 

end of 1990, so today you can experience the 
magnificent westjutlandic nature surrounded 
by the dunes from west.

In 1863 the area was reclaimed and drained 
and the water level was lowered to 0,4 meter 
under the sea level and the area was changed 
to meadow and reed forest. In 1954 the 
water level was lowered to 1,4 meters under 
sea level to get more farm land. In 1993 the 
government bought a lot of land and then the 
restoration began. The water level was raised 
to 0,5 meter over sea lever. The reason to keep 
lowering it a little was to create reed forest 
and wet meadow, where a lot of different 
birds could breed and find food.

The area is flat and opened without much 
shelter and protection from trees and bushes. 
It is a rough nature, where birds and animals 
must adjust.

The area is an important lay-by for the many 
migratory birds, when they in spring and 
autumn flies to and from their breeding 
places. The aera is particularly known for the 
great amount of geese, that during the winter 

can be seen on the big wide opened spaces, 
where they find their food during the day. 
We do have many mute swans, and during the 
winter they get company by a lot of Bewick’s 
swans and whooper swans.

The reed forest and the meadow are attractive 
for many new bird species and there are more 
room for the rare bittern and the western 
marsh. With a lot more of birds and animals 
the amount of birds of prey have grown. 

The area is also attractive for animals. The 
Otter has return to West Jutland and have 
got good living condition in West Stadil Fjord. 
Deer and foxes are overall in VestRum, and 
they have good living conditions here as well. 
There is also a fantastic wild fauna around the 
fjord that specially in spring and summer stay 
in a flowering bloom.

There are a lot of ways to get to the area. 
Cyclists and pedestrians can with advantage 
begin either from south or from north. From 
the southern end of Stadiløvej follows the 
path on the embankment along Sundå up 
north. At Skelmosevej about 500 meter west 
you will find an information board, toilet, table 
and benches. Opposite Mellemdybet you will 
find Jens Bjerg Thomsens Cottage, where you 
can seek shelter. South of the parking ground 
towards Søndre Dyb there is a bird tower.
If you continue north on the path along 
Sundø, you will get to a bird hide in the reed 
forest. The access to the hide, where there is 
a good view over the fjord, is not for people 
with walking problems.
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Vedersø Klit

Vedersø Klit hører til vestkystens ældste 
ferieområder og er kendetegnet af områdets 
to vartegn: Sømærket, der blev sat i 1884 
og Vedersø Klit Badehotel, der blev opført i 
1927. Herefter blev der opført sommerhuse i 
egnens byggestil med valmtag af strå. 

Vedersø Klit er kendt for de rolige, klassiske 
omgivelser, hvor turismen stadig er en be-
hersket medspiller til naturen. Det gør, at 
ferieområdet aldrig kommer til at virke over-
belastet af besøgende. 

Foruden Badehotellet  er der  sommerhus-
udlejning, Campingplads og flere indkøbs- 
muligheder samt spisesteder. 

Vedersø Klit Strand fik i 1988 som det første 
sted i Danmark det blå flag, der kendetegner 
rene strande.

Vedersø Düne, die zu den ältesten 
Feriengebieten gehört, ist durch 

zwei Wahrzeichen gekennzeichnet: das 
Leuchtfeuer von 1884 und Vedersø Klit Bade-
hotel von 1927.  Danach wurden in diesem 
Gebiet, die Sommerhäuser im gleichen Baustil 
mit dem Strohdach, gebaut.

Vedersø Dune is one of the oldest 
holiday destinations on the west coast. 

It is characterized by two landmarks: The 
Seamark, placed in 1884 and the Vedersø 
Dune Beach Hotel built in 1927. Back then, 
summerhouses were built in with hipped 
roofs made of straw.

Vedersø Dune is known for the peaceful and 
classic surroundings, where the tourism still is 
a moderate partner of the nature, so the area 
is never overcrowded with visitors. In addition 
to the beach hotel you will find summerhouse 
rentals, camping grounds, shopping, and 
places to eat.

Vedersø Dune beach received ‘The Blue Flag’ 
in 1988 becoming the first place in Denmark 
to be recognized for its clean seaside.

Vedersø Düne ist für seine Ruhige und 
klassischen Umgebung bekannt, wo der 
Tourismus ein beherrschter Mitspieler zu der 
Natur ist, das Gebiet wird nie von Besuchern 
überlaufen. 

Das Gebiet hat außer dem Badehotel, der 
Sommerhausvermietung, dem Campingplatz, 
mehrere Einkaufmöglichkeiten und Gaststät-
ten. 

Vedersø Düne Strand hat seit 1988, als erste 
Stelle in Dänemark, als Kennzeichnung die 
blaue Fahne der sauberen Strände bekom-
men.

1
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VestRum

1 Lyngsmosefæstningen:
3 shelters

2 Ølstoft Naturpark Hee:
6 shelter + bålhus

3 Tim Mose:
3 shelters

4 Sørupvej:
2 shelters + teltplads

Shelterpladser
5 Lystbækgård:
Shelter kombineret med bålhus

6 Røjklit Havn:
2 shelters + madpakkehus

7 Føling Bæk:
2 shelters

8 Alrum:
1 shelters + teltplads
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