
PROGRAM FOR TMF'S TUR TIL NORD OG VESTJYLLAND FRA 15. TIL 17. 
SEPTEMBER 2020. 
 
 
Tirsdag den 15. September. 
 
Vi mødes morgenfriske hos Thorkild kl. 8:45, pakker biler og måske tager vi en lille skarp, 
men kl. 9:00 er vi på farten. Chauffører bliver formentlig Lilian, Grethe og Thorkild, men det 
vender vi tilbage til, ligesom vi kan tale om hvem der evt. skal hentes hvor. 
 
Stop 1: Efter ca. 90 km. kommer vi til Senhøj Rasteplads. Her holder vi kaffe- og tissepause,  
selvfølgelig med medbragt formiddagskaffe. Lilian sørger for brød, smør, marmelade, ost, 
mælk til kaffen og juice, samt kopper, tallerkener m.v. Grethe, Birgit, Margit, Lone og 
Hannelore medbringer hver 1 kande kaffe.  
 
Stop 2: Aggersundbroen et lille stop - efter ca. 60 km – fordi der er smukt. 
 
Stop 3: Kirsten Kjærs museum, Langvadvej 64, Frøstrup, hvortil der er 32 km fra 
Aggersundbroen. Forventet ankomst ved 12 tiden. Herefter går vi rundt og nyder 
omgivelserne, og her spiser vi den medbragte sandwich, som Lilian har købt i Odder. 
Herefter igen fri leg til senest kl. 14:45, hvor vi forlader stedet og tager til 
 
Stop 4: Svinkløv Badehotel, hvortil der er 37 km. Bare lige for at se det smukke og berømte 
hotel og drikke kaffe og spise et stykke kage, som er bestilt til kl. 15:30. Herefter  
 
Stop 5: området ved Galleri Lien hvortil der er ca. 3 km. Galleriet har desværre ikke åbent, 
men området er meget smukt. 
 
Stop 6: Rønnes Hotel, Slettestrand. Her skal vi indtage vores aftensmad, 2 retter efter 
kokkens valg, og forhåbentlig have en dejlig nats søvn. 
 
 
 
Onsdag den 16. September.  
 
Hotellet forlades kl. 9:45, der er kun 900 m. til  
 
Stop 1: Han Herred Havbåde, Slettestrandvej 162, hvor der er bestilt rundvisning kl.10. 
Rundvisningen tager ca. 5 kvarter. ( tlf.20700870 til Lilians egen orientering). Stedet forlades 
kl. ca. 11:30. 
 
Stop 2: Hanstholm, hvortil der er 57 km. Herefter køres langs kysten mod 
 
Stop 3.  Klitmøller 13 km, hvis vi er brødflove kan vi her købe en ”hotter” eller noget 
lignende, da vi skal være her kl. ca. 13. Herefter gennem Nationalpark Thy til  
 
Stop 4. Nationalpark Thy Visitors Center (Stenbjerg Landingsplads) 18 km. Her læser vi om 
nationalparken, går en tur m.v. og kører videre mod  
 



Stop 5.  Agger-Thyborøn færgefart, ca. 35 km. Vi skal med færgen gerne kl. 17:20. Den 
sidste går 18:20. Der kan ikke bestilles plads. 
 
Stop 6. Thyborøn Hotel, hvor der er bestilt 6 værelser. Mad bestilles på stedet. 
 
 
 
Torsdag 17. September.  
 
Hotellet forlades efter morgenmaden gerne senest kl. 9:45 og 
 
Stop 1. bliver lige et kik på Sneglehuset, nostalgi for Lilian, medmindre vi har gået aftentur 
og set det. 
 
Stop 2. efter 41 km bliver Thorsminde, hvor vi skal se Strandingsmuseet og sluserne. Her 
spiser vi en ”hotter” eller en fisk til frokost, der er en cafe lige ved museet. Kl.13:15 forlader 
vi stedet mod  
 
Stop 3. Vedersø Kirke med Kaj Munks grav ca. 20 km. Ca. 2 km tilbage på ruten finder vi 
 
Stop 4. med Kaj Munks Præstegård , så der er vi ca. 14:15 og bruger 1 til 1,5 time, og vi kan 
købe kaffe og kage, hvis vi er trængende, men vi kører senest 15:45, da 
 
Stop 5. bliver Stauning Havn, der er ca. 50 km dertil. Her indtager vi et let aftensmåltid, 
enten stjerneskud eller pariserbøf (husk hvad I har bestilt). Vi satser på spisning kl. 17., så vi 
senest 18:38 kører mod 
 
Stop 6. med ankomst 18:44. Rundvisning og smagsprøver hos Stauning Whisky kl. 19. Det 
varer til kl. 21, hvor vi forlader stedet og kører hjemad, ca. 143 km, og selv med en eventuel 
tissepause er  
 
Stop 7. hos Thorkild indenfor rækkevidde på et par timer. Hvor vi slutter af efter 3 dages 
forhåbentlig hyggeligt samvær.  
For chaufførernes vedkommende bliver der måske yderligere et par stop for at læsse 
passagerer af. 
 
 
Vi glæder os og siger: 
”Vel mødt til 3 dages hyggeligt samvær”. 
 
Hanne og Lilian 
 
 
 
 
 
 
 


	Tirsdag den 15. September.
	Stop 2: Aggersundbroen et lille stop - efter ca. 60 km – fordi der er smukt.
	Onsdag den 16. September.
	Hotellet forlades kl. 9:45, der er kun 900 m. til
	Stop 2: Hanstholm, hvortil der er 57 km. Herefter køres langs kysten mod
	Stop 6. Thyborøn Hotel, hvor der er bestilt 6 værelser. Mad bestilles på stedet.
	Torsdag 17. September.
	Hotellet forlades efter morgenmaden gerne senest kl. 9:45 og
	Stop 3. Vedersø Kirke med Kaj Munks grav ca. 20 km. Ca. 2 km tilbage på ruten finder vi
	Hanne og Lilian

