
Turprogram for 2019 

 

Søndag d 28.april 2019 
Tur til Oddesund 

Hvad er der sket siden sidst. 
Længde godt 60 km. 
Start kl 10 fra Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade. 
Turleder Niels Kristian Overgaard. tlf 97406377 
For et år siden kørte vi denne tur på den nye cykelsti mellem Humlum og Oddesund. Siden da er broen 
over jernbanen kommet på plads og cykelstien er indviet. 
I Oddesund er der nu fyrtårn både syd og nord for broen. Grisetåodde fyret er nymalet og nord for 
broen er bygget Oddesundtårnet. Vi ser lidt på området og finder et godt sted på havnen til pausen. 

 

  
Søndag, den 5. maj 2019 
Stendissøerne 
Længde: 40-45 km 
Start: kl. 10 fra Holstebro Aktivitetscenter 
Turleder: Vera Bagge verabagge@privat.dk mobil: 2752 3577 
Stendis ligger lidt øst for Vinderup og er et smukt område med skøn natur – skov, eng, hede og mose. 
Udturen går over Hvam Mejeriby, Rydevej til Stendis. Her parkerer vi cyklerne og vandrer en lille tur 
rundt om søerne – inden vi nyder frokosten. Husk mad og drikke. 

 

Søndag den 12. maj  Henrik 

 

Søndag den 26. maj  
Tur mod vest 

Længde ca 55 km. 
Starter kl 10 fra Aktivitetscentret Danmarksgade 13a Holstebro. 
Turleder Kjeld: tlf 22392124- 97426768 
Mail:  Else-Marie.kjeld@dlgpost.dk.  
  

 

Søndag den 16. juni  
Struer med jernbane- og B&O museum.  

Længde ca 35-45 km. 
Start kl 10 fra Holstebro Aktivitetscenter i Danmarksgade 
Vi cykler til Struer og besøger først Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum. Her spiser vi også den 
medbragte mad. 
Næste museumsbesøg er på Struer Museum med stor B&O udstilling. 
Husk penge (60 kr) til fællesbillet til museerne, hvor de to turledere vil vise lidt rundt. 
Afhængig af tidsforbruget i Struer, cykles der enten direkte hjem til Holstebro eller der bliver tid til en lille 
omvej. 
Turleder er Henrik 20468542 og Niels Kristian 97406377. 
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Ændret fra søndag til lørdag  
Lørdag, den 3. august 2019 
Ørre Naturskole 

Længde: ca. 60 km 
Start: kl. 10 fra Holstebro Aktivitetscenter 
Turleder: Vera Bagge verabagge@privat.dk  mobil: 2752 3577 
Turen går over Tvis og Aulum til Ørre Plantage og Ørre Naturskole, hvor vi vil nyde vores medbragte 
mad og drikke. Området er et skønt naturområde med ådale, hedeslette, skov, hede, vandløb og eng. 
Hjemturen cykles over Hodsager og ad Rotvigvej. 
  

 

Søndag den 11. august 2019 
Præstbjerg Naturcenter 

Længde 40-45 km  
Start kl. 10.00 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A,  
Turleder: Bjarne Madsen 
Vi cykler via Vind til Præstbjerg Naturcenter (der er ca. 2 km grusvej) her spiser vi vores mad og tager 
en lille travetur i den smukke natur, hvor der er flere urter der kan bruges til kryddersnapse, (Porse 
blade og Lyngblomster). Der er også mulighed for at se den lille udstilling i Centerbygningen, inden 
turen går hjem til Holstebro. 
fammadsen.tvis@gmail.com 

 

Onsdag den 21. august 2019 Thomas og Kjeld 
Ny onsdagstur 21. august 2019 

  

 

Søndag den 18. august 
Turen mod Remmerstrand 

Længde  ca 55 km 
Starter kl 10 fra  Aktivitetscentret Danmarksgade 13a Holstebro. 
Turleder  Kjeld. 
Tlf  22392124 - 97426768 
Mail: Else-Marie.Kjeld@dlgpost.dk  
  
  

 

Onsdag den 28. august 2019 
Denne gang har jeg arrangeret, at vi skal en tur til Silkeborg og cykle i den fine natur. 
Vi mødes på Danmarksgade, og kører der fra kl. 7.30. 
Vi kører til Lunden, Vestergade 74 8600 Silkeborg, hvor vi vil spise rundstykker som jeg medbringer. 
Her fra cykler vi ud i naturen, hvor vi skal køre på en sti, kaldet trækstien, som ligger langs med 
Gudenåen ved Silkeborg. 
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Trækstien er lavet af træ. Stien er hævet en smule fra terrænet, så man både kan gå og cykle, uden at 
få våde fødder og dæk i tilfælde af højvande. 
Nogle steder kommer vi på grusvej, vi kommer også til at køre en smule på nogle små asfaltveje. 
Til denne tur skal i selv medbringe: 
- Kaffe/The 
- Frokost 
- Godt vejr og godt humør 
I bedes give svar på om i tager med på turen, senest onsdag d. 21 august, på tlf. 22417246. 
Jeg ser frem til en rigtig hyggelig dag med jer 
Hilsen Jens Thomsen 
Trækstiens historie 
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