
2018: Året 2018 cykelprogram 

Sir Lyngbjerg 
Søndag d 15.april 2018 
Længde ca 20 km. 
Husk årets første søndagstur starter kl 13. 
fra Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A 
Turleder Niels Kristian Overgaard, tlf. 97406377 
Vanen tro cykler vi til udsigtstårnet i skoven ved Sir Lyngbjerg. 
Her nyder vi kaffen og udsigten (fra tårnet). 

 

Møborg Kirkebakke 
Søndag, den 22. april 2018 
Afgang kl.10 Holstebro aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, Holstebro 
Længde: 45-50 km 
Turleder: Vera Bagge 
Telefon: 2752 3577 
Email: verabagge@privat.dk 
Udtur over Krunderup til Møborg – hjemtur over Idom. 
Det ældste af Møborg Kirke kan dateres tilbage til 1. halvdel af 1100-tallet. 
Det siges, at man fra Møborg Bavnehøj – øst for kirken – kan se op til 20 andre kirketårne. 
Møborg Bavnehøj ligger 45 m.o.h. Der findes mange gravhøje på Møborg Bakkeø. 
Husk mad og drikke. 
 

 
  

Oddesund 
Den nye cykelsti til Oddesund 
Søndag d 6.maj 2018 
Længde godt 60 km. 
Start kl 10 fra Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A 
Turleder Niels Kristian Overgaard, tlf. 97406377 
Vi cykler nordpå  og nyder at køre på cykelstier på en stor del af turen. Efter Humlum kan vi nu køre på 
den nye cykelsti langs hovedvejen til Oddesund. 
Pausen med mad og drikke holder vi ved Grisetåodde eller vi cykler over broen og finder et godt sted at 
bænke os 
 

 
  

Venø – Den store cykeldag 

Søndag 13. maj 2018 
Turen starter fra Aktivitetscentret kl. 10 
Turen er ca. 50 km. 
Turleder: Henrik Henriksen (20468542) 
Når vi ankommer til øen, cykler vi op til havnen, hvor vi spiser vores medbragte madpakker og tager os 
en slapper, inden vi vender næsen hjemad. På Venø finder man blandt andet Danmarks mindste kirke 
fra omkring 1550. Desuden er øen ophavs-ø til Venøbøffen. 
Husk penge til færgen !!! 
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Forårstur til Vesterhavet onsdag den 16. Maj. 
Vi kører i biler fra Danmarksgade kl. 8 og  kører til Vejlbyklit 133 hvor vi får rundstykker og kaffe. 
Derefter cykler vi langs Vesterhavet til Thyborøn, vi kan evt. gøre stop ved høfte 42. 
I Thyborøn er der forskellige ting vi kan se, frokosten kan indtages på havnen (madpakke eller 
købemad). 
Hilsen Jes. 
Tilmelding mail.gjn@youmail.dk eller 21758220 senest 10. Maj 

 

Agger tur 
Kære medlemmer af Cyklistforbundet. 
Onsdag den 30.maj arrangerer jeg igen  en tur i Agger. 
Der skal være mindst 8 tilmeldinger, ellers bliver turen aflyst. 
Adressen er Vesterhavsvej 25 Agger. 
Tilmeldinger senest fredag den 25. maj. 
Venlig hilsen Jytte Thomsen. 
Mobil: 6177 7288 
Fastnet: 9742 7288 
Mail: jytte13@gmail.com 

 

Tur til Limfjorden 
Søndag d.10.juni 
Vi cykler til Limfjorden via Hjerm fra Aktivitets Centret på Danmarksgade kl.10 
Vi nyder vores madpakker og kaffe i shelterly eller på stranden i Handbjerg. 
Hvis det er isvejr er det også en mulighed før cykelturen går hjemad igen. 
Turleder Birgitte Rønning 

 

Cykeltur til Bur, Ormstrup og Boutrup Sø 
søndag d. 17. juni 2018. 

Turleder: Lene 
Start: kl.10.00 fra Akt.C. i Holstebro 
Længde: ca.40 km. 
Husk madpakke og drikkevarer. 
Turbeskrivelse: Idom-Bur-Stenumvej-Nymøllevej-Ormstrup lejrplads-Sognstrupvej-Boutrup Sø-Nr. 
Felding-Munkbrovej-Halgårdvej-Mejdal. 

 

Humlum Fiskerleje 
Søndag den 5. august 2018 
Afgang kl. 10 Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, Holstebro 
Længde: 55 km 
Turleder: Vera Bagge 
Telefon: 2752 3577 
Email: verabagge@privat.dk 
Man finder Humlum Fiskerleje lidt nord for færgeovergangen til Venø og øst for Humlum. 
Her er mulighed for at se de romantiske svenskrøde fiskerhuse eller nyde den smukke natur. 
Der er en fantastisk udsigt over Limfjorden til Venø. 
Husk mad og drikke. 
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Præstbjerg Naturcenter 
Søndag 12. august 
Start kl. 10.00 fra Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro 
Længde: 40 - 45 km 
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 29. august 2018 
Efter flere opfordringer, arrangerer jeg denne tur til Bryrup og omegn. 
Onsdag d. 29 august mødes vi ved aktivitetscenteret på Danmarksgade. 
Her får vi læsset vores cykler på bilerne, og kører afsted kl. 7.30.  
Vi kører til Lystrupminde, hvor vi mødes kl. 9.00, og spiser rundstykker som jeg medbringer. 
Adressen hertil er: 
Lystrupminde Naturskole 
Lystrupmindevej 18 
8654 Bryrup 
Her fra cykler vi afsted, og cykler på små veje i naturen omkring Lystrupminde og Bryrup. 
Til denne tur skal i selv medbringe: 
- Kaffe 
- Frokost 
- Godt vejr og godt humør 

I bedes give svar på om i tager med på turen, senest d. 22 august, på tlf. 22417246. 
Jeg ser frem til en rigtig hyggelig dag med jer 
Hilsen Jens Thomsen  

 

  

Trandum, Mogenstrup og Sevel 
Onsdag den 5. september. 
Start kl. 8:00 fra Aktivitetscentret 
Længde: ca 60 km lidt på grusvej 
Turleder Inger 
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