Nissum Fjord Dagen
Søndag den 28. august 2016 viser
Nissum Fjord Netværket, rundt i
pilotprojektet Naturpark Nissum Fjord
.... dagen fejres med oplevelser for alle - af alle
slags, bundet sammen af en stafet - fjorden rundt.
Tag en tur eller to i stafetten som er vandringer
på 2 til 7 km i tidsrummet 7.00 til 18.00.
Besøg andre kunst- og kultursteder - stederne
findes i folderen Søndagstur Retro. Følg Nissum
Fjord flag, for at finde frem.
Slut dagen af med en kæmpe krabbe-fest i
Thorsminde kl. 18.00.

STAFETTEN
START: kl. 7.00. Nørre Vosborg. Kristine Kristensen fortæller
om uret på porttårnet og knytter bånd til reformationen og
kirkerne ved Nissum Fjord. Kristine sender stafetten af sted kl.
7.20. Rute mod nord har 4,3 km til Galleri 18 og rute mod syd
har 6.6 km til Kytterup Havn.
På stafetpunkterne mødes I af en fortæller, der vil fortælle om
livet ved Nissum Fjord. Man kan også køre til stafetpunktet og
nøjes med at høre historien enten ved start tidspuktet eller efter
stafetskiftet-tidspunktet.
MÅL: kl. 17.30. Broen Torsminde. Stafetten afleveres til Nissum
Fjord Netværket, og Leif Jensen fortæller om slusen, afvanding
af fjorden, havnen og byens historie.

nissumfjord.dk ...har detaljeret program, priser, mødetider og kort.
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Galleri 18
Da jeg var barn ved Storåen - om kreaturer, 		
blomster, storke og bekkasiner. v/Lise 		
Bennedsgaard. Afgang efter stafetskifte kl. 8.30.
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KUNST- OG KULTURSTEDER
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PÅ DEN NORDGÅENDE RUTE:
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Kytterup Havn
Berit Kiilerich fortæller om vandring med får –
fløjtespil ved Kis Thesbjerg. Stafetskift kl. 9.00.

Det lille Fjordhus i Gørding
Jytte Paarup fortæller om tagrørenes kultur og
naturhistorie ved Nissum Fjord. Stafetskifte kl. 9.40.
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Kloster Havn
Gudmund Heinsen fortæller om Kloster Havn,
og der lægges en pilestav til Staby Kirke – fra 		
projekt vandringer i mørket. Stafetskift kl. 9.40.

• Galleri 18: Udstilling af malerier, skulpturer og 		
kunsthåndværk fra Nissum Fjord-området.
Folkemusikgruppen Havtorn spiller kl. 15.00 i cafeen.
Åben fra 10-16.
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Damhus Å Havn
Om nicheproduktion af vin, birkebarksaft, druer
og honning, samt pony ridning og kørsel med
ponyvogn. v/ Ejgil og Marianne Kjølbæk. 		
Stafetskift kl. 10.00.
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Udstrup Hovedgård
Der fortælles om herregården, som har haft stor
betydning for hele egnen. v/ Henning
Frederiksen. Stafetskift kl. 11.30.
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Harpøt Havn
Formanden for Harpøt Havn, Jens Damgaard,
fortæller om havneliv og etablering af havne 		
ved fjorden. Stafetskifte kl. 10.40.
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Felsted Havn
Rørhøster Niels Christensen fortæller udfra billeder
og avisudklip. Stafetskift kl. 12.30.

10.50 1,5
			
			

Sandbæk Næs
Emanuel Fabricius fortæller om kvæg, græsning
og landbrug ved fjorden. Stafetskifte kl. 11.10.

12.40 7,5
			
			
			

Nørhede Øst, ved trappe
Mads Kjærstrup fortæller om kystlandskab og
geologi, og Tina Pedersen om strandengens 		
blomsterflor og planter. Stafetskifte kl. 13.00.

14.40 6		
			
			
			

Helmklink Havn
Mød erhvervsfisker Jørgen Hage i hans lille
fiskehus på havnen – røget fisk og fortællinger.
Stafetskifte kl. 15.00.

• Staby Kirke: Fjordgudstjeneste kl. 10.00 med 		
efterfølgende vandring til Kloster Havn. Røverhistorier
v/ Arne Aa ca. kl. 13.00.

16.40 2		
			
			
			

Dødemandsbjerg ved mindestenene
Museumsleder for Strandingsmuseet, Helle Sigh,
fortæller den drabelige strandingshistorie fra 		
sejlskibenes tid. Stafetskifte kl. 17.00.

• Felsted Havn: Fra Sammenkomst til Samtidskunst.
Oplevelser for hele familien, udstillinger og 		
kunstprojektet Meetings. Is, pomfritter, pølser og 		
popcorn. Kl. 10-16.
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Poesigården
I Nees – neesten ved verdens ende – vil isbjørnen
– der skuer ud over fjorden – fortælle små 		
stemningshistorier i prosa og i digt! Stafetskift kl. 11.30.
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Krogshede – plads nær fugletårn
Historie om Krogshede og fjorden – afvanding
i 1850’erne, Thorsminde Sluse, kuldsejling og
tilsanding. v/Willy Gransgaard. Stafetskift kl. 13.30.
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Pumpehuset
Bøvling 2020 om udvikling af Bøvlingbjerg – og
tilknytning til den nye Naturpark. v/ Knud Åge
Lavsen. Stafetskift kl. 15.30.
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Betholm
Henry Thøgersen fortæller om ringmærkning,
arter, tal og teknik, og de typiske fugle ved 		
fjorden. Stafetskifte kl. 16.30.

KM

KRABBE-FEST PÅ GL. HAVN KL. 18.00

• Det lille fjordhus, Gørding: Rørhøst, natur og 		
kulturfortællinger fra fjorden – kl. 10-16.
• Poesigaarden: Billedkunstner Else Husted Kjær 		
fortæller og viser oliemalerier mv. kl. 11-17.
• Sandbæk Næs: Restaranten Den Røde Plads dukker
op ved Emanuels Hytte. Salg af madpakker eller suppe
med Vestjyske Råvarer. 75 kr. kuvert. Kl. 10-14.
Øvrige steder: Nørre Vosborg (14-16), Skærum
Mølle (rundvisning 13.30) Fru Pedersens Have (10-17),
Gyngestolen (10-17), Den Japanske Have i Nee (8-18),
Hornvarefabrikken (11-17), Gammelgaard Glas (11.30-16.30),
Tuskær (koncert kl. 15) og Galleri Strandminder (10-17).
PÅ DEN SYDGÅENDE RUTE:

Øvrige steder: Nørre Vosborg (14-16) Skærum Mølle
(rundvisning kl.13.30) Skulpturgalleriet i Husby (7-24),
Eva Hermann (13-18), Fjand Gårdbutik (10-18), Café
Sommerfisk (12-20.30).

Krabbefest og hygge i de røde auktions-haller.
Pris 150 kr. per kuvert. Tilmelding 2346 0947.
Tag eventuelt dit musikinstrument med og vær med til at gøre
det hyggeligt.

Pilotprojekt Naturpark Nissum Fjord støttes af Holstebro og Lemvig Kommuner.

