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Harboøres naturområder

Lemvig Slagter – Danmarks bedste slagterforretning
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På sporet af
eventyrlige oplevelser
– tag på opdagelse i det smukke Vestjylland

Vidste du, at…
• ”Danmarks ældste boyband”
Tørfisk har lavet en sang om
VLTJ, som er blevet kult?
• Sangeren Johnny Madsen har
fået en vej opkaldt efter sig i
Thyborøn

Det vestlige Jylland er kendt for sin til tider barske, men smukke natur,
der ikke mindst formes af Kæmpen mod Vest – det fascinerende Vesterhav.
Man kan bruge timer på at kigge ud over de bragende bølger, skiftende skyer
og solnedgangen. Eller på at udforske egnens forskelligartede naturområder,
hvoraf mange er fredede.
Foruden den enestående natur byder det vestjyske på masser af kulturelle
oplevelser, sjove aktiviteter for hele familien og små oaser med mulighed for
at forkæle både krop og sjæl, blandt andet med lokale specialiteter og delikatesser. Hos Midtjyske Jernbaner vil vi gerne invitere dig med på en tur rundt
til nogle af de mange interessante steder – både her i magasinet og ude på
skinnerne.
Hvert år har vi fornøjelsen af at køre med turister, lokale og faste pendlere
og kan ikke uden stolthed fortælle, at en af vores pendlere allerede har haft
25-års-jubilæm. Vores egen historie går faktisk helt tilbage til 1800-tallet,
hvor den ældste strækning fra Vemb til Lemvig blev sat i drift 1879, mens
strækningen fra Lemvig til Thyborøn fulgte efter 20 år senere. Hvordan det
blev til Midtjyske Jernbaner, kan du også læse mere om inde i magasinet.
God fornøjelse – og god tur!
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Rejs hele dagen med
vores Familiebillet
Med en Familiebillet kan i rejse
en hel dag hele dagen for kun
DKK 99,-. Familiebilleten gælder for 2 voksne og 4 børn. Med
Familiebilleten får i også fordele
til eks. Kystcentret og Jyllandsakvariet. Læs mere på vores
hjemmeside www.mjba.dk

Sæt ferien på skinner med et besøg
			
i det smukke Vestjylland, der byder
på oplevelser for hele familien

WWW.NSOSG.DK

Mere end 30 motiverede og serviceparate medlemsvirksomheder, indenfor offshore vind og marineservice.

NorthSea Offshore Service Group
Havnegade 15,2. DK-7680 Thyborøn

T: + 45 9320 8889
E: fkp@nsosg.dk
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Tør du klappe en haj?
			
Test dig selv med et besøg
på JyllandsAkvariet.

Spioner, krybdyr
& bølgeskvulp
– Kystcentret i Thyborøn
Under temaet ’sand, vand og
forstand’ byder Kystcentrets
5.000 m2 bl.a. på krybdyrs-zoo,
kystlegeplads, bunkerbesøg og
historien om Skildpaddespionen.
Du kan også selv skabe bølger
og strømme – og blive klogere
på teorierne bag.
www.kystcentret.dk
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Verdenshistoriens
største søslag
– Sea War Museum Jutland
Museet i Thyborøn fortæller gennem tusindvis af dykkerfund
dramatiske historier fra søkrige
i Nordsøen, fx om verdenshistoriens største søslag: Jyllandsslaget i 1916. Historierne fortælles
neutralt. Ingen hædres – men
alle ofre mindes.
www.seawarmuseum.dk

Kom og klap en haj
I JyllandsAkvariet i Thyborøn kan de modige klappe
hajer – eller holde en krabbe i hånden. Men akvariet har
også et væld af aktiviteter uden for huset og inviterer
blandt andet på ravsafari og sæl-somme syner.
De fleste ved, at der er masser af sæler i Grønland. Men også
hvis du sparer G’et væk og i stedet drager til vestjyske Rønland, har du gode muligheder for at spotte en sæl og få store
naturoplevelser: ”Oplevelsen af at stå midt ude i naturen er
fuldstændig unik,” siger Michael Madsen, som er indehaver af
JyllandsAkvariet.
Her arrangerer man blandt meget andet ture til Rønland, en lille
halvø ved Harboøre Tange, men byder også indenfor i akvariets
egen forunderlige verden – hvor du kan opleve et bredt udvalg
af de mange forskellige fisk, der lever i Nordsøen og Limfjorden.
Fra maritim agility til østerssafari
I akvariets røre-bassiner kan du komme helt tæt på fisk og
krabber. Og få testet, om du tør du klappe en haj på hovedet
og stryge en rokke over ryggen! Vandhunde i snor er også velkomne og kan udfordre sig selv på den maritime agilitybane for
hunde. Desuden fungerer akvariet som base for de mange ture
ud af huset.

”Vi har skemalagte ture hele året rundt, men designer også
specialture for eksempelvis skoleklasser og personaleforeninger. Turene tilrettelægges efter særlige interesser og hvor
megen tid, de besøgende har til rådighed. Til foråret har vi fx
en specialtur, hvor vi kører ud for at se sæler og har en kok med
grill stående parat til at lave mad. Derefter kører vi tilbage til
byen, hvor en guide blandt andet tager os med på udstillinger,”
fortæller Michael Madsen.
JyllandsAkvariet har flere end 400 ture og aktiviteter om året,
store som små. De tæller blandt andet by- og havneture, besøg
på fiskeauktion, sæl- og havsafari, ravsafari med ravgaranti og
østerssafari, hvor du iført gummistøvler og waders kommer på
østersjagt i Limfjorden – for derefter at tilberede fangsten over
grill.
”Ofte er togturen en integreret del af oplevelsen på vores ture,
hvor guiden kan underholde med både facts og anekdoter fra
egnen, mens vi glider gennem det flotte landskab. På nogle
ture tager vi så vores traktorbus Spætten det sidste stykke
ud i naturen. Andre gange runder vi af med et lækkert måltid
på Harboøre Badehotel – og tager så det næste tog tilbage til
akvariet,” slutter Michael Madsen.

WWW.THYBORONPORT.DK
T: 9690 0310
E: ADM@THYBORONPORT.DK
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Danmarks
smukkeste togtur
Med Midtjyske Jernbaner kan du komme på en oplevelsesrig rejse
gennem et interessant og afvekslende landskab,
der byder på masser af både naturperler og kulturelle indslag.

Midtjyske Jernbaner fik sit navn i forbindelse med fusionen
med Odderbanen i 2008. I løbet af 2016 overdrages Odderbanen til Aarhus Letbane. Midtjyske Jernbaner ejes af Midttrafik, Lemvig og Holstebro Kommuner samt et antal små,
private aktionærer.
Banen er i alt ca. 57 km lang, og årligt transporteres 200.000
rejsende, mens der på godssiden flyttes ca. 20.000 tons pr. år.
Selvom Midtjyske Jernbaners historie rækker langt bagud i
tiden, så er virksomheden i dag et foretagende, hvor service,
sikkerhed og komfort er nøgleord. Gennem årene har banen

TØMRER ★ GLARMESTER
DØRE ★ VINDUER ★ LÅSE
TOTALBYGGERI TIL TIDEN
STOREGADE 1 · LEMVIG · TLF. 97 82 13 95
www.rosenberg-madsen.dk

altid forsøgt i det omfang, det har været muligt, at rette køreplanen ind efter passagernes ønsker og behov, lige som banen
hele tiden har optimeret sikkerheden og lever også i dag op til
de krav, der stilles på området.
Vi mener selv, at vi har Danmarks smukkeste togtur, hvor man
undervejs passerer mange forskellige landskabstyper, som
gør turen afvekslende og interessant. Vil man gerne køre hele
turen og have familien med, så er vores Familiebillet en rigtig
god løsning. Denne billet giver også rabatter forskellige steder i
området, så det er alt i alt et rigtig godt tilbud.

Restaurant · Café
Selskabs- & mødelokaler
Tlf. 9640 6000 · www.restaurant-luna.dk

Havnen 36, 7620 Lemvig

REDNINGS-RINGEN, LEMVIG A/S
Tlf. 97 82 04 11
www.rednings-ringen.dk
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Hos Midtjyske Jernbaner kan man også leje sit helt eget udflugtstog. Her kan man køre – næsten – lige hvorhen man vil,
og turen kan have lige det indhold man selv ønsker. Toget kan
være en rigtig god idé eksempelvis som optakt til eller del af
en fest, foreningsudflugt, firmaets teambuilding eller seminar,
årets børnefødselsdag – eller måske bare den ultimative gave
til togentusiaster.
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da Giro d’Italia var i Lemvig, og da TV2 på Tour var i Harboøre
i 2015, var en del af toget folieret som den prikkede bjergtrøje fra Tour de France. Dette var nøje valgt, da der netop blev
kørt bjergetaper i de dage. Prikkerne blev kort efter suppleret
med rødspætter, så vognen også kunne indsættes med største
selvfølgelighed i togene, der kørte til Thyborøn den lørdag, der
var Fiskedag.

Gennem tiden har Midtjyske Jernbaner også selv indsat en række
festlige særtog i anledning af begivenheder langs banen.
Eksempelvis folierede banen et enkeltkørende Y-tog lyserødt,

Kamstrup VVS

Sæt din økonomi
på skinner!
Tlf. 9610 9500
holstebro@landbobanken.dk

Aut. VVS installatør

Ringkøbingvej 181 • 7660 Bækmarksbro
tlf. 9788 1366 • vest@podahegn.dk
www.vest.poda.dk
Ringkøbingvej 181 • 7660 Bækmarksbro
tlf. 9788 1366 • vest@podahegn.dk
www.vest.poda.dk

HEGN • HAVE • ANLÆG

Alt i
bejde
S
VV ar s
udføre

Tlf. 2028 9621
Langelinie 18 • Lemvig

HEGN • HAVE • ANLÆG
www.landbobanken.dk

Solenergi • Fjernvarme • Fyringsanlæg
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Storslåede naturoplevelser
Brusende, betagende, barskt. Vesterhavet er blevet kaldt Kæmpen mod vest
og har gennem århundrede været en lunefuld allieret. De imponerende bølger
er berømte, men en tur langs vestkysten byder på mange andre perler.
Egentlig hedder havet vest for Danmark
Nordsøen – men de fleste danskere
kender det som Vesterhavet. Uanset
hvad vi i dag kalder denne fascinerede
naturkraft, eksisterede den allerede for
350 millioner år siden, men fik først sin
nuværende form efter den sidste istid.
En form, som er under stadig forandring.

Strukton Rail varetager alle former for
vedligeholdelse indenfor jernbane på spor
for fjerntrafik, pendlertrafik, sportrafik og i
bymiljøer. Vi er en ”full-service provider” og
håndterer både store og mindre ny- og ombygningsprojekter indenfor jernbanen.

www.strukton.dk

I dag er Vesterhavet en stor attraktion
for naturelskere og vandhunde på både
to og fire ben, men gennem århundreder
fungerede det først og fremmest som
spisekammer og indtægtskilde. Det var
en mægtig, men ustadig forbundsfælle,
der jævnligt krævede sine ofre blandt
eksempelvis fiskere. Og man skal stadig
være påpasselig, når man stævner ud på
Vesterhavet – eller tager sig en dukkert.

Tlf. 20 40 82 50
www.hansenclean.dk

Midtjysk Jernbaner I På sporet af Vestjylland
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Oplev den storslåede vestjyske natur
gennem de mange muligheder
for leg, læring og samvær.

Harboøre Tange
Mellem Vesterhavet og Limfjorden finder du Harboøre Tange. En cirka 10 km
lang sandtange, som går fra Harboøre til
Thyborøn. Området regnes for at være
et af de vigtigste engfugleområder i
Danmark og er udpeget som fuglebeskyttelses- og Ramsar-område – det vil
sige et vådområde med så mange vandfugle, at de har international betydning
og skal beskyttes.
Forskellige steder på Harboøre Tange
finder du Naturrum Thyborøn. Et projekt, der byder på mange forskellige
muligheder for at opleve naturen gennem leg og samvær. I Vesterhavsgade
i Thyborøn kan du fra velkomstspottet orientere dig om, hvor forskellige
oplevelser og aktiviteter som klatring,

legeplads, udsigtsmole, rævegrave og
bålplads er placeret. Og i Kuben af beton
og glas finder du viden om både kultur
og natur i området.
Nissum Bredning
Øst for Harboøre Tange ligger Nissum
Bredning, som også er et fuglebeskyttelses- og Ramsar-område. Desuden er
det et af de 246 habitatsområder, vi har
i Danmark. Det vil sige et område, som
er udpeget for at bevare og genoprette
både dyre- og planteliv.
Netop det unikke plante- og dyreliv
byder på masser af oplevelser for alle
sanser, uanset om du er passioneret
fuglekigger eller bare vil nyde den særlige ro og skønhed, du finder på Nissum
Bredning.

EL ER UINTERESSANT
Men gennem vores fordelsklub har vi gjort det 3000 gange
mere interessant at købe el hos Jysk Energi.

Skift elselskab på jyskenergi.dk

- og få rabat på over 3000 interessante produkter og oplevelser.

FÅ

3000
fordele
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Vittige victorianere
På Victoria Street i London ligger et af metropolens travleste
trafikale knudepunkter, Victoria Station. Lidt mindre travlt har
man på Victoria Street Station i Vestjylland – et trinbræt på
Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane i Vejlby. Her er naturen til
gengæld smuk. Og helt tæt på.
Oprindeligt lød Victoria Street Station det lidt mere beskedne navn Vejlby Stoppested. Beskedne var også forholdene.
Eksempelvis skulle ventende passagerer selv dreje signalet
– en lodret stang med en plade i toppen – for at få toget til at
standse, mens lokomotivføreren måtte huske at dreje signalet
tilbage, før toget kørte videre.
Historien lyder, at nogle vittige borgere mente, at Lemvigbanen var for længe om at genmontere et forsvundet navneskilt ved trinbrættet. De døbte derfor selv trinbrættet Victoria
Street Station, med henvisning til den nærliggende Viktoriavej
– og som en munter hilsen til den lidt større kusine i London.
Navnet fængede straks og blev i 1991 optaget som stoppested
i køreplanen i stedet for det gamle navn.

Midtjysk Jernbaner I På sporet af Vestjylland
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Vidste du, at...
Omkring 130 frivillige sørger
sammen med fyrmoster og en
lønnet cafeansvarlig for, at de
daglige opgaver bliver løst.
www.bovbjergfyr.dk

Et kulturelt fyrtårn
På morænebakken Bovbjerg ligger Bovbjerg Fyr fra 1877
og lyser op med sit 26 meter høje tårn – og en flammehøjde
på 62 meter. Men også kulturelt spreder fyret lys
med alt fra koncerter og avanceret teater til et stort
og broget udvalg af folkelige aktiviteter.
Tårnet med den fantastiske udsigt er åbent fra solopgang til
solnedgang alle dage året rundt, og fyrets cafe står klar med
kaffe, te og hjemmebagte kager. Du kan også nyde en frokost
og blive klogere på fortællingerne om Bovbjerg i den historiske
udstilling. Fyret arrangerer desuden guidede ture.
Det var de tre lokale kvinder Mette Trolle Rasmussen, Ane
Margrethe Bjerre og Marianne Lisbygd, der grundlage fyrets
støtteforening – for at sikre offentligheden adgang. Siden har
Bovbjerg Fyr udviklet sig til et yndet udflugtsmål med alt fra
skiftende kunstudstillinger, debatter og foredrag til store og
små arrangementer med skæve fyrtårnsvinkler.

GEO
PARTNER

Landinspektører A/S

Udstykning
Ejerlejligheder
Huslejearealer
Rugårdsvej
C
Bredhøjvej 5,55
2. A,
sal,5000
8600Odense
Silkeborg

Landmåling og GPS
Projekteringsgrundlag
BBR
Tlf.
Tlf.6313
70125050
1011

Droneopmåling
Tinglysning
Myndighedsforhandling
www.geopartner.dk
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Fantastiske
fristelser
Slagter Mortensen i Lemvig har kunder fra hele landet – og er kåret som Danmarks
bedste slagterforretning i 2015. Opskriften på den titel er gode råvarer, et stort
udvalg af hjemmelavede produkter og et imødekommende personale.
Da Peter Mortensen løb med den eftertragtede fødevarepris
som Danmarks bedste slagterforretning, lagde dommerne
bl.a. vægt på hans evne til nytænkning og nethandel samt det
imponerende udbud af alt fra presset sylte til delikate spegepølser. Og så bemærkede de, at der tydeligvis står stor respekt
om slagteren og hans produkter fra kollegaerne i branchen.
”Håndværk. Det er det vigtigste at fortælle om butikken.
Det handler om at finde nogle gode råvarer og lade være med
at ødelægge dem. De varer, jeg sælger, skal være nogle, jeg kan
stå inde for og selv vil spise. Jeg får mange tilbud om billige
varepartier, men man kan nemmere købe noget for billigt end
for dyrt,” siger Peter Mortensen, der i 2002 overtog butikken
efter sin far, som grundlagde den i 1969.
Peter Mortensen bruger så vidt muligt lokale råvarer i butikken
nær Lemvig Havn, hvor man kan købe alle former for fersk kød
samt lækre færdigretter. Fra Klosterheden får han fx dyrene til
specialiteten røget krondyr. Lamme- og kalverullepølse er også

blandt de delikatesser, der ved ferieslut gør turister til faste
kunder i netbutikken eGastro – som indbragte ham prisen som
Årets Guldkantiværksætter.
Det stod ikke mejslet i sten, at Peter Mortensen skulle overtage butikken. Faktisk arbejdede han en årrække som elektriker, før han kom ned til ’den gamle’, hvor han blev udlært for
omkring 24 år siden.
”Jeg elsker at skabe noget nyt, så sammen med en anden svend
tog jeg på inspirationstur til Australien. Vi arbejdede en måneds
tid på et fåreslagteri, før vi rejste rundt og oplevede forskellige
kulturer og smagte en masse spændende mad.”
Er Peter Mortensen ikke lige i butikken, som i dag har omkring
15 medarbejdere, kan du sikkert finde ham på vandet. Slagtermesteren har nemlig også en anden passion: han sejler kapsejllads i sin H-båd.

GARANT LEMVIG
Tæpper, Gardiner, Senge & Farver
Fabjergvej 27
7620 Lemvig · 97 82 06 24

Midtjyske
Jernbaner

www.garant.nu

vestjyskbank.dk/lemvig
vestjyskbank.dk/thyboroen
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Vesterhavsosten
– vinder af Mejeribrugets
Gourmetpris
Vesterhavsosten laves af Thise
Mejeri og kan med sin faste
struktur, tørhed og kraftige
smag minde om eksotiske oste
som Gruyère og Parmesan. Men
den er ganske lokal. For ud over
Vesterhavet er det mælk fra ni
gårde i lokalområdet, der giver
osten sin smag. Vesterhavsosten bliver lagret på ostelageret, som er beliggende lige ved
Bovbjerg Fyr.

		 Foruden et overflødighedshorn af lækre
				slagtervarer arbejder Slagter Mortensen
også med ost og nethandel gennem eGastro.dk

Din jobfremtid ligger i Vestjylland

job-i-vest.dk

14

En ægte klatrer
Trænger du til en pause fra strabadserne på cyklen. Eller har du den slet ikke med?
Så kan du opleve en sand bjergetape og Tour de Lemvig med Bjergbanen.
Yndere af Tour de France og andre legendariske cykelløb ved, at
der er noget helt særligt over bjergrytterne. De små, men seje
klatrere, der med utrolig styrke kæmper sig op ad helt umulige stigninger, for derefter frygtløst at kaste sig ud på de halsbrækkende nedkørsler.
Lemvigbanen har naturligvis sin helt egen klatrer. Selvom
Jørgen Leth nok ville påpege, at den er en anelse tungere end
den klassiske bjergrytter, gør den helt sikkert din tur gennem
Lemvig både nemmere og sjovere. Vores lokale klatrer har fået
navnet Bjergbanen – og giver i sommerperioden, og ved særlige arrangementer, turister og andet godtfolk en uforglemmelig
oplevelse.

Bjergbanen løber mellem Lemvig Station og havneområdet i
byen. Det er egentlig ikke nogen imponerende lang distance,
men grundet en højdeforskel på hele 30 meter slynger sporene
sig ned gennem ruten som de berømte 21 hårnålesving på Alpe
d’Huez. Næsten. Undervejs på turen føres banen blandt andet
via den jernbanebro, der er vartegn for Lemvig by.
Banen blev etableret som et bindeled mellem det øvre Lemvig
og havneområdet, og satte desuden området i forbindelse med
resten af VLTJ-strækningen. I dag køres Bjergbanen som veteranbane med frivilligt mandskab.

Midtjysk Jernbaner I På sporet af Vestjylland
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En oldgammel
forsvarskæmpe
Smuk natur, oldtidshøje og et imponerende forsvarsværk
med voldgrav. Et besøg ved Rammedige giver dig det hele.
Syd for Lemvig finder du den omkring
2000 år gamle forsvarsvold med tilhørende voldgrav, Rammedige, som ligger
i det åbne morænelandskab – og i tilslutning til en imponerende gruppe på
13 bronzealderhøje. Højene hører til en
lang række af oldtidshøje, der fra Viborg
går nord om Holstebro og helt ud til Vesterhavet, lige syd for Bovbjerg Klint.
Det fredede Rammedige var oprindeligt næsten to kilometer langt. Ud for
oldtidshøjene er de 400 meter af diget,
som stadig er bevaret, omkring syv
meter bredt og 1,5 meter højt. Mod øst
ligger foran diget en cirka 1,5 meter dyb
voldgrav med samme bredde.
Man ved ikke, hvem der har opført Rammedige. Men placeringen vidner om, at
det imponerende forsvarsanlæg har
beskyttet arealerne ud mod havet mod
fjender, der kom ad oldtidsvejen fra øst.
Og fra toppen af oldtidshøjene har du i
dag en storslået udsigt over landskabet
og de mange andre høje, der mod øst
og vest markerer den tusindårige oldtidsvejs forløb.

Følg os på

fb.com/lemvigkommune

Lemvig . Thyborøn . Thorsminde
96 900 300 . kontakt@vestjyskrevision.dk . www.vestjyskrevision.dk
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Enestående kunsthåndværk
Det var et julegaveindkøb, der reddede Hornvarefabrikken
i Bøvlingbjerg – den eneste tilbageværende virksomhed i Danmark,
som fremstiller smykker, salatsæt og anden brugskunst af kohorn.
Det kan selvfølgelig ikke udelukkes,
at det i sidste øjeblik var lykkedes at
finde en anden til at overtage Hornvarefabrikken. Men udsigten til at finde
den rigtige arvtager var ikke stor, da
de forhenværende ejere, Inga og Agner
Andersen, i 2007 nærmede sig pensionsalderen. 200 års viden og kulturhistorie
så ud til at skulle forsvinde i glemslen.
Så var det, Sara Brunn Buch gik på juleindkøb i butikken. Som uddannet kunsthåndværker fra Seminaret for Kunst &
Håndværk i Kerteminde så hun straks
mulighederne i butikken: ”Jeg havde
indtil da undervist lidt. Men ellers var
der med fire små børn nok at se til, og
derfor havde jeg en netbutik, så jeg kunne arbejde hjemmefra. Men da jeg kom
ind i Hornvarebutikken var jeg ikke et
sekund i tvivl om, at den måtte jeg eje,”
fortæller Sara Brunn Buch, som i 2016
deltog i programmet Made in Denmark
på DR1.

”Inga var nok mere parat til at sælge og
komme videre end Agner. Jeg fik dog en
aftale om, at jeg kunne komme på prøve
dernede i en uge, og da den var gået, fik
jeg lov at overtage Hornvarefabrikken.”
Det gjorde Sara og Peder Buch så i oktober 2008. Siden har de haft ansvaret
for at føre traditionen og håndværket
videre.
”Vi har stor respekt for kulturarven. Min
hverdag er derfor en balancegang mellem at holde håndværket i hævd, men
samtidig sørge for at skabe den fornyelse, der er med til at holde butikken – og
dermed håndværket – i live.”
Det gør de blandt andet med en unik
produktion af smykker – som er noget
af det, du kan opleve, hvis du tager en
tur forbi butikken på Åbrinkvej i Bøvlingbjerg.

Hun sendte sin svigerfar ned til Inga og
Agner for at forhøre sig om mulighederne for at købe stedet, som er etableret i 1935. Helt afvisende var de ikke,
men de ville kun sælge til nogen, som
ville og kunne drive håndværksarbejdet
videre.

aut. el-installatør

høgevej 28a
dk-7620 lemvig

tlf. 97 82 27 51
www.bjarnes-el.dk

Gartnerivej 17 · 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 65 44 · www.hv-elektro.dk
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Kongelig kunst i glas
– Maagaard Glas
I Bøvlingbjerg finder du glaskunstneren Agnethe Maagaard,
der har lavet værker til Kronprinsesse Mary og Dronning
Margrethe – som også har besøgt
galleriet. Gå i dronningens fodspor og oplev Agnethe fortælle
glasklare historier.

Vi har stor respekt for kulturarven.
			
Det handler om en balancegang mellem at
holde håndværket i hævd og samtidig skabe fornyelse.

G&O Trading
G&O Jernbane

tilbyder en bred vifte af kvalitetsprodukter til
udbygning og vedligeholdelse af både rullende
materiel og infrastruktur.
I G & O Trading hjælper vi med stor passion jernbanebranchen
med at skræddersy løsninger, der bidrager til succesfulde
projekter indenfor sikker togdrift.
Vi tror på, at vi ved at lytte til og forstå vores kunders udfordringer kan sammensætte løsningsmodeller med et højt ingeniørmæssigt niveau, der skaber langsigtet succes.
Vores stærke leverandørnetværk, tætte relationer og ikke
mindst passion for banebranchen giver dig som kunde en
helhedsoplevelse med fokus på service og rådgivning, der

sikrer optimal tilfredshed for vores produktportefølje.
Vi har en solid leverandørportefølje, i form af skinner,
STELFUNDO & Embedded Rail Systemer til overkørsler,
geardele til IC3 tog samt forskellige mindre og større maskiner
og sporprodukter til sporvedligehold.

Hans Henrik Nielsen
Sales Director Railway
Dir.Phone: +45 4516 4190
Mobile: +45 2789 7708
railway@gotrading.dk

Sikkerhedsudstyr:

kortslutningsstropper, advarselshorn, stoptavler, kupénøgler, vagtbind,
håndlygter (rød/grøn/hvid), signalflag

Moravia Steel
Svellebore- & skruemaskine, bor og
tilbehør samt bor til andre maskiner

Ballaststoppeaggregater
- Emergency Trolley
- 10-15 ton skinne donkraft
- samt en bred vifte af tilbehør til
gravemaskiner

Sporløsninger uden ballast ved
brug af ERS systemer - Stelfundo
løsninger til overkørsler
broløsninger- levetidsforlængelse
af træsveller

Leverandør af skinner

Ballastsugere TC2
- Forskelige typer og længder.
Ny forbedret model med vandbe- Direkte til lager og til projekter
holder samt en reduceret vægt med
300kg.

Tel.: +45 4576 3600 • www.gotrading.dk
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Fru Pedersens Have
– en frodig oase i Vemb
Dagligstueinteriør udendørs og Bed & Breakfast i en romantisk skurvogn.
Fru Pedersen inviterer på oplevelser for både store og små i sin have.
I Fru Pedersens Have bliver man altid budt på kaffe, hvis man
kigger forbi. Som regel er det Fru Pedersen selv, der tager imod
og får sig en snak med gæsterne, før de inviteres til at gå på opdagelse i den to tønder land (ca. 11.000 m2) store landbohave i
engelsk stil – hvor man om sommeren også kan møde dyrebørn
som ællinger, killinger og kyllinger. ”Dyrene giver en fantastisk
stemning,” siger Anette Krog Pedersen, der lægger navn til
haven.
Foruden sit navn lægger hun timevis af arbejde i haven, hvor
der kræses om alle detaljer, så den altid fremstår indbydende
med friske buketter på alle borde, fejede fliser samt nyslået
og revet græs. Det er i dag blevet et fuldtidsjob, selvom Fru
Pedersen egentlig var rigtig glad for sit job som handicaphjælper for en ’fantastisk mand’. Men da han desværre pludseligt
døde, sprang hun i 2013 ud i en gammel drøm.
”Allerede som barn var jeg fascineret af min mormors frodige
kolonihave og bestemte mig for, at sådan en have måtte jeg
også have en dag. Da vi for 30 år siden overtog huset, tegnede
jeg selv den første del af haven med svungne bede, rund græsplæne og vandbassin – og grundlinjerne er i dag de samme.
Da muligheden så opstod, besluttede jeg efter lidt betænkningstid at springe ud i det.”
Siden er det blevet til adskillige tv-udsendelser på TV Midt
Vest, egen blog og alt fra hyggeaftener med haveinspiration
til betonkurser – samt en eventyrligt pyntet julehave til vintergæsterne.
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Vi går efter at forkæle gæsterne med mad,
			 som er rustik og kompromisløs;
som naturen omkring os

Kompromisløs herskabelighed
på Nørre Vosborg
Placeret midt i den vejrbidte, vestjyske natur byder
den gamle herregård op til kompromisløs forkælelse.

”Vi laver rigtig god mad her på Nørre Vosborg. Men i stedet
for at bruge prædikatet gourmet, går vi efter at servere retter,
der er rustikke og kompromisløse; som naturen omkring os,”
fortæller Thomas Holme, direktør for Nørre Vosborg Hotel og
Gastronomi siden 2008.
Den enestående natur lige uden for døren byder ifølge direktøren på mange muligheder for unikke, sanselige oplevelser.
Dertil kommer, at Nørre Vosborg foruden at være hotel, restaurant og kursuscenter også tilbyder en lang række kulturelle
arrangementer. Bag driften står familien Bühlmann, som har
mangeårig erfaring i at drive hotel og restaurant – med stærke
værdier.

byggeri

”Som familiedrevet sted lægger vi vægt på, at folk umiddelbart
føler sig velkomne, at stedet udstråler varme og gæstfrihed.
Derfor er vores ledere hentet internt, fordi ånden og kulturen
ligger i deres DNA. Vi bruger desuden stort set kun lokale råvarer, som fx kronvildt fra Klosterheden og økologiske kyllinger
fra Ringkøbing. Det sikrer høj kvalitet, som samtidig afspejler
området og ånden i huset,” siger Thomas Holme.
Det nyligt restaurerede Nørre Vosborg er en gammel herregård
med 700 års historie bag sig. Her finder du både herregårdsstuer, en riddersal, konferencelokaler og restaurant. Blandt
de mange kendte personligheder, som i tidens løb har besøgt
herregården er H. C. Andersen, som i 1859 skrev ”Historier fra
klitterne” på Nørre Vosborg.

AnlægsArbejde

betonArbejde

PrivAt

Midtjyske
Jernbaner

Midtjyske Jernbaner
Lemvigbanen
Banegårdsvej 2
7620 Lemvig
T: 9782 0019
E: mjba@mjba.dk
W: www.mjba.dk
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Mandag - fredag
Kl. 8.00-15.00
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Lemvig Station
Mandag - fredag
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På sporet af eventyrlige oplevelser
			 – tag på opdagelse i
det smukke Vestjylland

