FUR & ØSTSALLING

[ GUIDE 2018 ]
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Færgeri / Fur Lystbådehavn
3. Fur Museum
4. Gammel Havn
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Turistkontoret kan tilbyde:
• Wi-Fi – gratis ved turistkontoret
• Udlejning af sommerhuse – se www.visitfur.dk
• Salg af fiskekort
• Udlejning af udendørs tennisbaner
• Udlejning af cykler

Das Touristenbüro bietet folgenden Service an:
• Wi-Fi Zugang beim Touristenbüro – gratis
• Vermietung von Ferienhäusern
– siehe www.visitfur.dk
• Verkauf von Angelscheinen
• Vermietung von Tennisplätzen im Freien
• Vermietung von Fahrrädern

The touristoffice offers the following services:
• Wi-Fi access to the internet – free – at the entrance to
the touristoffice
• Hiring out of summer cottages
– read more on: www.visitfur.dk
• Sale of fishing license
• Hiring out outdoor tennis courts
• Hiring out bicycles

[ Vandreture ]
Kort over vandreture fås på turistinformationen
– eller via internetadressen: www.skovognatur.dk.

[ Wanderwegen ]
Eine Karte über Wanderwege erhalten Sie in der
Touristeninformationen – oder über die Internetadresse
www.skovognatur.dk.

[ Walking trips ]
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Maps of walking trips are available at the tourist
information – or via the internet address:
www.skovognatur.dk.

- turistinformation
Stenøre 10, DK-7884 Fur
Tel.: +45 9759 3053
e-mail: info@visitfur.dk · www.visitfur.dk

Åbningstider / Öffnungs

Se www.v

szeiten / Opening hours

visitfur.dk

Velkommen til
Fur og Østsalling
– oplev det smukke, uspolerede landskab og den lokale
gæstfrihed – en oase til ferie og fridage året rundt.
Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen.

Willkommen zu
Fur und Østsalling
– erleben Sie die schöne, unberührte Landschaft und die
heimische Gastfreiheit – eine Oase für Ferien und Freizeit
das ganze Jahr über. Wir freuen uns, Sie und Ihre Familie
willkommen zu heissen.

Welcome to
Fur and Østsalling
– experience the beautiful, unspoiled landscape and local
hospitality – an oasis for holidays and days off all the year
round. We look forward to welcoming you and your family.

Fur

Kort / Karte / map
Fur Museum aktivitetsoversigt /
Aktivitätsübersicht / Activities

Overnatning / Spisesteder

2-33
2-3
16-21
22-27

Übernachtung / Restaurants -  Accomodation / eating places

Handel / Service

28-33

Geschäfte / Services - Businesses / services

Østsalling

Østsalling Kort / Karte / map
Attraktioner / oplevelser

34-49
34-35
36-43

Sehenswürdigkeiten / Erlebnisse - Attractions / events

Spisesteder / oplevelser / handel

44-49

Restaurants / Erlebnisse / Geschäfte
Eating places / events / business

Læger / Ärzte / Doctors
Attraktioner / oplevelser

47
46-47

Tak til

Fur Museum, Gerhard Hahm, Mik Andersen,
Brian Pedersen, Anton Simonsen, Åge Haldorsson, Inge Shee,
Jan Sand og Per Andersen som har udlånt billeder til brochuren
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Sehenswürdigkeiten / Erlebnisse - Attraktions /events

[ Velkommen til Fur Havn ]
- af Museumsinspektør John B. Bertelsen

Aktiviteter på Fur Havn Fur Havn danner rammen for nogle af de største begivenheder på Fur.
Det er årligt tilbagevendende begivenheder, der
tiltrækker tusindvis af gæster fra både nær og
fjern.

[ Muslingedagen - altid sidste lørdag i maj ]
Gratis smagsprøver på muslingemad. Flere hundrede kilo muslinger tilberedes til cirka 12 forskellige retter. Det tiltrækker op imod 3.-4.000 mennesker, der nyder maden, musikken, den lokale
øl og stemningen. Øens muslingefiskere står bag
arrangementet og får hjælp fra nogle af øens spisesteder og talrige frivillige.

[ Fur Rundt - altid anden lørdag i juli ]
Omkring 1.000 personer går, løber, cykler eller
sejler øen rundt. Starten går fra havnen kl. 8.00.
Der er tre rastepladser på ruten rundt om Danmarks Skønneste Ø. I målområdet på havnen
er grillen varm fra middagstid. Der er musik og
havnestemning resten af dagen. Fra kl. 17 serveres der Fur-wRundt menu, og dagen slutter med
havnebal.

[ Limfjorden Rundt - altid fredag i uge 37 ]
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Nordens største træskibssejlads anløber Fur Havn.
Der er maritim stemning overalt. Havnen er fyldt
af mere end 50 gamle træskibe, og på kajen
mødes 500 søfolk og sejlende gæster med hund
redevis af landkrabber. Det emmer af tjære, tovværk og saltvand.
Furs Forenede Foreninger sørger for bespisning af
de sejlende gæster. Om aftenen åbnes det store
festtelt for alle.

[ Fur Ø Arena ]
Øens friluftsarena ligger ved Dagli’Brugsen kun et
par hundrede meter fra havnen.
Her kan du spille minigolf, petanque eller forskellige boldspil på multibanen.
Der er et betalingsanlæg ved banen, der drives af
Fur Sogneforening.

[ Fur Havn ]
I løbet af 2014 og 2015 er havnen på Fur blevet
udvidet og renoveret for mere end 25 millioner
kroner.
I dag er havnen større og bedre end nogensinde.
Der var tidligere rift om pladserne i Fur Havn.
Bådejere fra andre havne begyndte at være fastliggere i Fur Havn - man er midt i Limfjorden, når
man sejler ud fra Fur.
I den ny havn er der ”øer” med borde/bænkesæt
samt legefaciliteter på landsiden.
Man kan stadig opleve erhvervsfiskere, fritidsfiskere og losning af coastere i havnen. Fur Havn er
levende. I dag har færgen sit eget havnebassin. I
dagtimerne afgår færgen fra Fur hvert kvarter, om
aftenen hver halve time og om natten hver time.
Overfarten tager kun et par minutter. Færgerne
overfører årligt mere end 600.000 personer.
Priser og sejlplan se: www.visitfur.dk

Fur Lystbådehavn

Få mere info på
www.furhavn.dk
eller ved at kontakte
Havnefoged Jørgen Sørensen
jorgenfur@gmail.com
eller
Mobil 2223 1626

[ fur ]
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Fur Havneforening står for
driften af lystbådehavnen
og de tilhørende faciliteter
på land.

[ Velkommen til Fur ]
Fur har ca. 800 indbyggere og et areal på 22 kvadratkilometer. Øen rummer en rigdom af særprægede landskaber
med talrige muligheder for naturoplevelser. Et øst-vestgående bakkedrag rejser sig markant mod nord, hvorfra der
er en storslået udsigt over øen og Limfjorden. Langs nordkystens stejle skrænter er der rig lejlighed til at studere
moleret med mørke striber af vulkansk aske. Fur byder på
fortrinlige badestrande.

[ Wilkommen zu Fur ]
Fur hat auf einer Fläche von 22 Quadratkilometer etwa
800 Einwohnern. Die Insel ist reich an eigenartigen
Landschaften mit vielen Möglichkeiten, echte Natur zu
erleben. Ein ost-westlich verlaufender Höhenzug steigt
nach Norden markant an und bietet eine grossartige
Aussicht über die Insel und den Limfjord. An der steilen
Nordküste gibt es reichliche Gelegenheit, die Molervorkommen mit den dunklen Schichten vulkanischer
Asche zu erforschen. Fur hat vorzügliche Badestrände.

[ Welcome to Fur ]
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Fur has a population of app. 800 and an area of 22
sq.km. The island holds a diversity of unusual and rugged
landscapes, offering numerous possibilities for experiencing nature at first hand. The range of hills running eastwest on the island is a distinctive feature of the northern
part of the island with an impressive view of the island
and the Limfjord. Along the steep cliffs of the hilly north,
there is ample opportunity to study the unusual moler
with its many seams of volcanic ash. Fur has excellent
beaches for bathing.

Skt. Mortens Kirke / Die Kirche / The Church

Fur Knudeklinter

Kysten – Rødsten

[ fur ]
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Langstedhuller

[ Fur ]
Der har været mennesker på Fur i tusinder af år.
De mange gravhøje og bopladser vidner om en ø med stor
aktivitet i oldtiden. Gravhøjene, Stendal Høje, Manhøje og
Smedjehøje er alle placeret på øens højeste punkter, hvorfra man har en fremragende udsigt ud over Limfjorden.
Hvis man har lyst til at opleve øens storslåede natur, er
det en god idé at følge Furs kilometerlange naturstier. Der
er på ruten opstillet skilte, som viser vej og informerer om
seværdighederne.
[ Fur ]
Jahrtausende lang hat es Menschen auf Fur gegeben. Die
vielen Hügelgräber und Siedlungen bezeugen die grosse
Aktivität des Altertums. Die Hügelgräber Stendal Høje,
Manhøje und Smedjehøje sind alle auf den höchsten
Punkten der Insel plaziert und ergeben eine hervorragend
Aussicht über den Limfjorden. Will man die phantastische
Natur der Insel erleben, empfiehlt es sich, den kilometerlangen Naturlehrphaden auf Fur zu folgen. Die Route
ist mit Schildern versehen, die den Weg weisen und
Auskünfte über die Sehenswürdigkeiten geben.
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[ Fur ]
Fur has been inhabited for several thousand years. The
many barrows and settlements bear witness of great
activity on the island during ancient times. The barrows
Stendal Høje, Manhøje and Smedjehøje are all placed at
the highest points of the island and present a magnificent
view of the Limfjorden. If you would like to experience
the impressive nature of the island, it is a good idea to
follow Fur’s nature paths stretching for miles. Signs along
the route show the way and give information of the
sights.

Bispehuen - Spændende moler klinter med talrige forsteninger.
Einzigartige Moler – Steilküste mit zahlreichen Fossilien.
Fascinating cliffs of moler containing numerous fossils.

[ Gammel Havn ]
– et besøg værd! Havnen blev bygget i 1911, da fiskeriet
var furboernes hovederhverv. I 1956 lukkede havnen
grundet tilsanding. Det unikke, forladte havneområde ligger der stadig. I et restaureret bundgarnshus
har Fur Museum en udstilling om havnens historie og
Limfjordsfiskeriets afvikling. Der er gratis adgang. Fra
P-pladsen går en sti til fjorden.

[ The old harbour »Gammel Havn« ]
– worth a visit! The harbour was built in 1911 when
fishing was the main occupation for the inhabitants of Fur.
In 1956 the harbour was closed due to sanding up. The
unique deserted harbour area is still there. The museum,
Fur Museum, has an exhibition in a restored pound net
house showing the history of the harbour and the phasing
out of the fishing of the Limfjord. There is free access to
the museum. A path leads to the inlet from the parking
ground.

[ fur ]
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[ Gammel Havn (Alter Hafen) ]
– er ist einen Besuch wert! Der Hafen wurde 1911 gebaut,
als die Fischerei für die Bewohner von Fur das wichtigste
Gewerbe war.
1956 wurde der Hafen wegen Versandung geschlossen.
Das ursprüngliche, verlassene Hafengebiet liegt aber
immer noch da.  In einem restaurierten Grundnetzhaus
hat Fur Museum eine Ausstellung über die Geschichte des
Hafens und über den Abbau der Limfjord Fischerei eingerichtet.
Zutritt ist frei. Vom Parkplatz führt ein Pfad zum Fjord.

[ Moler ]
Fossiler
Fossils
Fossilien

Vandhøne
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Skøjteløber (Damtæge, verdens største type)

Havgalt (Antigonia), Danekræ nr. 1

[ Moler ]
– består af ler og mikroskopiske kiselalger kaldet diatomer, der levede som planktonalger i et molerhav, der for
55 millioner år siden dækkede Danmark. Algerne måler
fra 1/100 mm – 1/2 mm.
Moleret er endvidere kendt for sit indhold af velbevarede
fossile fisk, insekter, fugle, krybdyr og planter.
Moleret indeholder ca. 200 vulkanske askelag. Askelagene
er blevet dannet under gentagne vulkanudbrud i forbindelse med åbningen af Nordatlanten mellem Norge og
Grønland.

[ Moclay ]
– is composed of clay and microscopic silica algae – diatoms – living as plankton in a sea, which covered Den
mark 55 million years ago. The algae measures from
1/100 mm to 1/2 mm.
Moclay is further more known for containing well preserved fossils of fish, insects, birds, reptiles and plants.
Moclay displays approximately 200 volcanic ash layers.
The ash layers originate from repeating volcanic eruptions in connection with the opening of the North Atlantic
Ocean between Norway and Greenland.

[ fur ]
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[ Moton ]
– besteht hauptsächlich aus mikroskopischen Kieselalgen,
die als Plankton im Meer gelebt haben. Dänemark war vor
55 Millionen Jahren vom Meer bedeckt. Die Algen haben
eine Größe von 1/100 mm - 1/2 mm.
Moton ist außerdem für ihren Inhalt von gut bewahrten
versteinerten Fischen, Insekten, Vögel, Kriechtieren und
Pflanzen bekannt.
Moton enthält ca. 200 vulkanische Aschesschichten. Die
Aschesschichten wurden nach wiederholten Vulkan
ausbrüchen in Verbindung mit der Öffnung des Nord
atlantiks zwischen Norwegen und Grönland gebildet.

[ Rødstensmanden ]
Der var i gamle Dage en mægtig Konge her i Landet, som heed Kong Valdemar. Som han en gang ville
stige tilhest og ride ud, kom det underlig paa ham; han blev staaende med venstre Fod i Stigbøilen og
grundede dybt; hvorpaa vidste Ingen. Da var der en Forbryder, der var dømt til Galgen, og som i samme
Øieblik førtes forbi; strax han saa Kongen staae der, gjorde han Knæfald for ham og bad for sit fattige Liv.
”Ja, kan du skaffe mig at vide, hvad Tanke det var, der fik mig af Minde, og om den nogensinde vil opfyldes, skal du blive fri.” Manden blev løst af Lænkerne, fik Orlov, og reiste nu Landet rundt til alle kloge folk,
men Ingen kunne skaffe ham det at vide. Saaledes kom han ogsaa til Bjergmanden i Bovbjerg, bankede tre
gange med en hvid Stav, til denne ganske rigtig kom ud. Han vidste Ingenting: ”Men jeg har en Oldefader
i Dagbjerg-Daas, der er en gammel, kløgtig Karl, søg du hen til ham.” Her gik det ham ikke et Haar bedre:
”Men jeg har en Tipoldefader i Rødsteen, maaske han er mere fremsynet” svarede Bjergmanden her.
Manden tog Stav i Haand og vankede videre til Fuur. Det var dyb Midnat, som han standsede ved Bjerget
og tre Gange bankede paa, just her ved den store Hule, Der kom en gammel, gammel udlevet Mand rokkende frem støttet til sin Stav: ”Ja, jeg kan nok sige dig Besked” sagde han, ”om det, du vil vide Noget
om, men først maa du fortælle mig tre Sandheder.” Manden tænkte sig lidt om og sagde saa: ”Meget har
jeg reist, og vidt har jeg vandret, men aldrig har jeg seet saa fast et Hus som dit.” – ”Ja, jeg vil nok troe
det, for det af Sten”, sagde Bjergmanden – ”Meget har jeg reist, og vidt har jeg vandret, men aldrig har jeg
seet saa meget Guld og Sølv samlet paa én Plet.” – ”Ja, det er nok muligt,” sagde Bjergmanden, ganske
smigret over Høfligheden, men vi skulde have endnu én” – En Stund stod han og grundede, endelig sagde
han: ” Meget har jeg reist, og vidt har jeg vandret, men aldrig seet en saa lillebitte Mand med et saa stort
Skjæg,” for det var saa svært, at Bjergmanden næsten kunde træde paa det. ”Ja, svarede Pudslingen, saa
vil jeg ogsaa sige dig, hvad Kongen tænkte paa, og det var, om han kunde forene Danmark med Sverrig og
Norge; dog det skal ikke han sætte i Værk; først for hans Datter skal det lykkes.” Manden blev sjæleglad,
og takkede Bjergaanden ret inderlig og gik hen til Kongen, som ogsaa efter Løfte gav ham fri.
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Det drejer sig om Valdemar Atterdag og datteren er Margrete d. 1., og vi er i midten af 1300-tallet. Man
kan tolke historien i den retning, at såvel konger som Bjergmænd er handelsfolk. Kongen handler en dødsdømts liv for en sandhed, og Rødstensmanden handler sandheden om Det Nordiske Rige for tre sandheder.
Det kan selvsagt også tolkes i den retning, at konger og bjergmænd er sandhedssøgende. Ganske sikkert er
det; er historien sand er bjergmænd bedre til forudsigelse end alverdens analyseinstitutter.

[ Turisme og tilflytning ]
Af John Brinch Bertelsen
Hvad har turisme og tilflytning med hinanden at gøre? Hvis du tænker sådan, så skal du læse videre.
Medierne har gennem mange år givet os det indtryk, at danskerne er ved at flytte fra landområderne og ind
til de store byer. Sandheden er langt mere nuanceret. København har haft nettofraflytning de sidste par år.
Og Fur har haft nettotilflytning. På Fur har tilflytningen i 2016 og 17 været så kraftig, at folketallet er steget.
Når man skal med færgen til Fur en sommerdag, så er man ikke i tvivl om, at øen er som en magnet,
der tiltrækker turister i stort tal. Fur får hvert år besøg af mere end 200.000 turister. Når man så er kommet til øen, bliver man overrasket over antallet af forretninger, spisesteder, gallerier, koncerter og andre
events. Der er mere liv i det såkaldte UdkantsDanmark, end man troede. Forklaringen er, at du er uden for
UdkantsDanmark. Du er i VandkantsDanmark. En ø, der er indrammet af noget af Danmarks skønneste natur.
Og en ø, hvor tilflytterne udgør omkring 75% af befolkningen. Ja, du læste rigtig. Tre ud af fire indbyggere
på Fur er tilflyttere.
Hvis du så tænker: OK. Der flytter mange mennesker til Fur, men det er sikkert pensionister alle sammen, ja,
så får du igen en overraskelse. Blandt tilflytterne er der lige så mange børn og unge fra 0-19 år som efterlønsmodtagere og folkepensionister. Tilflytterne sænker gennemsnitsalderen på Fur.
Hvor kommer tilflytterne så fra? Hjemkommunen (Skive Kommune) leverer en del, men Aarhus, Silkeborg,
Randers og Ry leverer endnu flere. København og Aalborg er også godt med. Det er byboer, der flytter til
Fur.
Hvorfor flytter man til Fur? De fleste tænker vel, at det er på grund af den flotte natur, men spørger man
tilflytterne, så dækker naturbegrebet også over freden og roen blandt mennesker. Mange taler om Fur-tid,
som noget afstressende. Et trygt lokalsamfund, hvor man kan blive en del af et fællesskab. Og vel og mærke
et lokalsamfund med masser af virksomheder, et frodigt foreningsliv og mennesker, der gerne byder nye
indenfor. Det kan siges kort med tal: Furs godt 400 helårshuse rummer mere end 150 virksomheder og foreninger med cvr-nr.
Det gælder næsten for alle, der flytter til Fur, at de har forhåndskendskab til øen. Et endagsbesøg, et weekendophold med deltagelse i en af de mange events på øen eller et regulært ferieophold, gør, at turisten tit
får mere lyst til øen. Den største enkeltgruppe af tilflyttere er sommerhusejere, der bliver fastboende. Fordi
ferieopholdene har givet sommerhusejerne indsigt i det liv der leves på øen.

Fur Udviklingsråd giver løbende sparring og rådgivning til alle, der overvejer at flytte fra det sted, hvor de
bor og har fået øje på Fur. Hvis du vil vide mere om livet på Fur, høre om finansieringsmuligheder eller
støtte til iværksætteri, så er du velkommen til at kontakte Fur Udviklingsråd.
Læs mere på hjemmesiden http://flyttilfur.dk
- og facebook-siden Flyt til fur - https://www.facebook.com/flyttilfur

[ fur ]
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I oktober 2017 afviklede Fur Udviklingsråd ”Træf Fur”. Tyve interesserede havde søgt om deltagelse. De var
på guidet rundtur og kom i kontakt med fastboende, der allerede havde taget springet og besluttet: Vi flytter til Fur. Efter Træf Fur meldte 10 af deltagerne tilbage, at de ville flytte til Fur og fem af dem gjorde det i
begyndelsen af 2018. Et nyt Træf Fur blev afholdt i april 2018 med flere tilflyttere til følge. Typisk for tilflytningen er, at man flytter til og derefter finder man et job.

Fur Museum viser fossiler i verdensklasse og
fortæller om vulkaner, dannelse af landskabet samt
fortællingen om Fur gennem tiderne, om fiskerbonden, molerproduktionen og livet på øen.
Kandidat til naturverdensarv og international
Geosite.
The aim of the exhibition at Fur Museum is to give
you an impression of the geology and landscape
of the island Fur and its surroundings and moclay
products.
Fur Museum gibt durch seine Ausstellung einen
Eindruck von den charakteristischen Eigenschaften
der Insel, die für Moler, Fossilen, eine hervorragende
Natur und Landschaft sowie für Molerprodukte
bekannt ist.
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Nyd den medbragte kaffe på plænen eller på
legepladsen.

Se også Danmarks eneste faste udstilling med
nationens fineste fossiler – Danekræ.
Her er det en krabbe.

Se de flotte sten i Geoparken og oplev dinosaurerne
og istidens dyr.
ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS/ ÖFFNUNGSZEITEN

Udstillingen er åben 24/03-31/10/2018
Voksne / Adults / Erwachsene:
Ugebillet / Week ticket / Wochenkarte:
Børn / Children / Kinder 0-17
Studerende / Students / Studenten
Grupper / Groups / Gruppen (min. 10)

kr. 65,kr. 75,kr. 0,kr. 40,kr. 40,-

1. juli – 31. august:
Alle dage kl. 10-17
1. september – 31. oktober:
Alle hverdage kl. 12-16
Weekender, søn- og helligdage kl. 10-17

Nederby 28, DK-7884 Fur
+45 9915 6938

Åbent kl. 10-17 i Påskeugen
Åbent kl. 10-17 i Efterårsferien (uge 42)
1/11-31/3: Kun åbent efter aftale

www.furmuseum.dk

3. september 2018: Lukket / Closed / Geschlossen

furmuseum.dk
En del af
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24. marts – 30. juni:
Alle hverdage kl. 12-16
Weekender, søn- og helligdage kl. 10-17

Fiskerbondens gård

Den firlængede gård er typisk for de mange små
fiskerlandbrug, der fandtes på Fur for 150 år siden.
Du kan gå på opdagelse i gården, der er fyldt med
maskiner, redskaber, møbler og indbo. Der er noget
at se på og røre ved for både børn og voksne.

Børnelege og vandleg

[ 18 ]

I museets have findes et aktivitetsområde med
bølgemaskine, vandløb og gammeldags lege såsom
stylter og sækkevæddeløb.

Sten fortæller

I museets have ligger en stenpark. På en tur
gennem parken kan man komme på en rejse
1.400.000.000 år tilbage i tiden og blive klogere
på Danmarks geologiske historie. Det er sten, der
fortæller.
Man kan komme forbi istidens mammutter og urokser lavet af lyng og pileflet. Isen bragte fremmede
sten til Danmark. I dag kan de findes ved Furs kyster.
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På tidsrejsen kan man også møde store dinosaurer,
der står mellem nogle af de mange store sten,
der alle er repræsentanter for deres geologiske
tidsperiode.

Nederby 28, DK-7884 Fur
+45 9915 6938
www.furmuseum.dk
furmuseum.dk
En del af

kl. 10.00-11.30
Snak med geologen
Mandag-fredag i uge 28, 29 og 30.
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Kl. 12.00:
Vulkanudbrud
Mandag-fredag i uge 28, 29 og 30.

Sommermarked i museumshaven: I uge 29, 30
og 31 er der boder med salg og demonstration af
gamle håndværk og gøremål. For både børn og
voksne. Følg med i programmet på hjemmesiden
eller på Facebook.
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[ OVE R NAT NING / SP ISE ST E DE R ]

VI GLÆDER OS TIL

ÅBNINGSTIDER:
23/3 - 1/7:

...at byde dig og hele din familie
velkommen på Restaurant Raakilde.

Fredag kl. 17-21
Lørdag/Søndag/Helligdage kl. 9-21

(Dagen før en helligdag - åben 17-21)

Alle retter kan nydes i vores hyggelige
og uformelle familierestaurant - eller
bestilles som take-away til en nem og
hyggelig aften i hjemmet, sommerhuset eller på campingpladsen.

2/7-12/8:

Mandag-Fredag kl. 12-21
Lørdag-Søndag kl. 9-21
13/8-14/10:

Fredag kl. 17-21
Lørdag-Søndag kl. 9-21

HUSK - vi har også pizza take-away!

15/10-20/10:

Mandag-Lørdag kl. 12-21

Se menukort på www.FURcamping.dk

(Køkkenet er lukket mellem kl. 15-17)

BORDBESTILLING ANBEFALES

Hilsen Betina og Brian
-værter

Restauranten kan være lukket p.g.a. selskaber.

www.FURcamping.dk • Råkildevej 6 • 7884 Fur • tlf.: +45 97 59 33 33
9

10

ØENS SPISESTED
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Altid friske fisk

UDENDØRS SERVERING
udsigt over havn og fjord

Artwork by: www.ideal-grafik.dk - Foto: Gerhard Hahm og Marianne Nellemose

7

BED & BREAKFAST
Boagervej 1 A

3 dobbeltværelser
m/eget bad og toilet
Fælles tekøkken
2 dobbeltværelser
m/fælles bad og toilet
Fælles tekøkken
1 dobbeltværelse
m/eget bad og toilet
samt eget tekøkken
29

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Henvendelse:

Tlf. 5120 3108 eller
Cirkeline Blomster, Stenøre 19, Fur

O VE R N A T N I N G
37
Sundevej 53
Ferielejlighed

med kort afstand til »hvor det sker«

Skovtved 19
Ferielejlighed

langt fra alt – midt i naturen

Skovgaarden
Fædammevej 7

Ferielejlighed m/køkken og bad
4 dobbelte værelser med eget bad
Mulighed for opredning

Sommerhus
Fædammevej 2

32 sovepladser, porcelæn til 48.
Rig mulighed for socialt samvær i flot natur.

www.overnatning-fur.dk
Tove Sohn, Sundevej 53, 7884 Fur.
Tlf. 20 53 35 35
tovesohn@overnatning-fur.dk

[ OVE R NAT NING / SP ISE ST E DE R ]

Cirkeline

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENESTE

campingplads
BÅLPLADS
på Fur.
HOPPEPUDE
GOD LEGEPLADS
CYKELUDLEJNING
TRÅDLØS INTERNET
ENESTÅENDE NATUR
Kun 2 minutter fra Danmark
HYTTER OG NÆRKØB
SMUK HAVE MED SØER
LEJRSKOLE TIL 2 x 30 PERSONER
GÅ-AFSTAND TIL FUR BRYGHUS
UDSIGT OVER LIMFJORDEN
Sæsonen strækker sig fra 23/3 til 21/10

Kom ned i gear...

www.FURcamping.dk • Råkildevej 6 • 7884 Fur • tlf.: +45 97 59 33 33
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Artwork by: www.ideal-grafik.dk - Foto: Gerhard Hahm

7

Fuur Farm Vest

14

[ OVE R NAT NING / SP ISE ST E DE R / oplevelser ]

Bed and Breakfast

Hindkjærvej 22, 7884 Fur . Tlf. 2099 2399 / 2086 0086
Mail: bb@fuurfarmvest.dk - www.fuurfarmvest.dk

20

42

Fur specialbutik
i whisky
og mange andre
lækkerier...
Der serveres smagsprøver
Henny og Villy Svinth · Søndergårdevej 68, Fur
Tlf. 9759 3187 · www.furkaffeogthe.dk · svinth@paradis.dk

23

Blomster & Brugskunst
Butikken hjælper gerne
med levering af blomster i
både ind- og udland

_______________________________________________________________________________

Stenøre 19 • 7884 Fur • Tlf. 5120 3108
Mail: CirkelineFur@gmail.com

22

Åbent hele året



Kunsthåndværk

Vi åbner i nye lokaler Stenøre 19 til vinterferien.
Åbningstider: Når flaget er ude.
Kan også følges på facebook.
Stenøre 19 . 7884 Fur . preben-ingelise@privat.dk
Tlf. 2094 8817 / 2280 6214





[ 24 ]

huset fuur
Antik og Brugskunst

Unik design
Kunsthåndværk
Workshops

Søndergårdevej 2
Søndergårdevej 64, 7884 Fur
www.frujensenfur.dk
Tlf. 20312032 - Følg os på Facebook
43 Åbent når flaget er ude eller efter aftale

eafuur@gmail.com
www.husetfuur.dk

29 24 79 12

11

Reginas Staffeli.dk
48

Voksmaling - Encaustic-Art

Salg af malerier - Undervisning - Salg af
materialer til voksmaling / Encaustic-Art

+45 2363 2365

e-mail: regina@egenaes.com
Søndergårdevej 70 - 7884 Fur

Sommerudstilling
søn. 15. juli - fre. 3. august 2018

Har åbent hele året når flaget er
ude, eller efter aftale

13

»SKURET«

38

Havnens ølstue
Tel 9759 3413

F U U R S PA R E K A S S E S
ALMENNYTTIGE FOND
ERHVERVSFOND

Mad ud af huset...

Tagpapmanden

47

Levering af sand, grus m.v. - Containerudlejning
Kranarbejde - Afhentning af gammelt jern
Div. entreprenørarbejde med:
Rendegraver, minilæsser, minigraver.
Nedbrydning
Anlæg og vedligeholdelse af grusveje

udfører
Uforpligtende tilbud
l N y t ta g l R e pa r at i o n e r
l algebehandling

Bjarnes Tagdækning
Madsbadvej 34, Fur

19

Debel 26, Fur
Tlf. nr.: 2426 3213 eller 2081 4909

97 59 37 87
20 73 43 89

32

FUR EL-SERVICE
28

Hvirpgade 6-8, 7884 Fur
Tlf. 97 59 33 11 · Fax 97 59 36 77
www.fur-autoservice.dk

[ HANDE L / SE R V ICE / SP ISE ST E DER ]

-

Aut. EL-installatør
Henning B. Jacobsen

Nederby 26 · 7884 Fur
Tlf. 97 59 31 70 · Mobil 40 44 28 70
furel@mail.dk

[ 25 ]

Regina Egenæs

[ SPISE ST E DE R / HANDE L / SE R V I CE ]

12

RESTAURANT
BRYGGERI

SELSKABER
KONCERTER

EVENTS
RUNDVISNINGER

Se åbningstider med mere på www.furbryghus.dk

Fur Br yghus ApS Knudevej 3 DK-7884 Fur Tel 9759 3060 Fax 9759 3048
info@furbr yghus.dk w w w.furbr yghus.dk

49

fur
frisørsalon
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35

Tøjbutik - Kosmetik
Mandag lukket · Onsdag formiddag lukket
Montag ruhetag
Mittwoch vormittag geschlossen
Monday closed · Wednesday morning closed

tlf. 9759 3182
Stenørehus, STENØRE 19, DK-7884 FUR

31

Tømrermester

SVEN DAHL
Bjerregårds Bakke 14
Værksted: Debel 50 - 7884 Fur

97 59 35 61
Biltlf. 20 25 30 25

Fur Ø Gaardbutik

[ OP L E V E L SE R / SP ISE ST E DE R ]

36

Ligger på slægtsgården Klode
Vi sælger produkter fra gårdens produktion: kød,
pålæg, sennep, balsamica, syltetøj, snaps og bitter.
Vi sælger garn fra vore Merino får og mohairgeder.
Strikkede trøjer, bluser, håndvævede plaider, jakker.
Design-kjoler syet i spændende stoffer.
Nyeste på stammen af Fur produkter er vor
økologiske hudplejeserie med Moler som kan
afhjælpe psoriasis.
Åbningstider: D. 1.1.-22.3. fredag og lørdage 12-16.
Påsken alle dage 12-17, øvrige se
www.Furhereford.dk
- eller kontakt os på 2938 3065.

Vild orkide

40

Minigolf m/18 huller, anlagt på bane af kunstgræs
Multibane

m/kunstgræs til forskellige boldspil

Skateboardbane m/2 betonramper og asfaltareal
Petanquebane
Området har borde og bænke, hvor man kan nyde sin madpakke
Åben fra Påske t. o. m. efterårsferie

Ladegårdsvej 4-R, 7884 Fur - ved siden af Dagli’ Brugsen og 100 m fra Fur Havn

Unika keramik
Bed & Breakfast

Blegagervej 6 • 7884 Fur • Tlf 51 60 64 50 • Paaherrensmark.com
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6

21

Betal med Zahlen Sie mit - Dankort,
Euro Card, Master Card,
VISA, Diners Club

[ HAN DEL ]

- Tank 24 timer i døgnet!
- Sie können rund um die
Uhr tanken!

OK Benzin
Brød - kolonial - kød - frugt... stort udvalg!
Brot - Kolonialwaren - Fleischwaren - Obst und Gemüse... Größte Auswahl der Insel!
Håndkøbsudsalg - Handverkaufartikel

[ 28 ]

Sundevej 3A - 7884 Fur - Tlf.: 9759 3003

www.trolderuterne.dk

30

34

FUR MASKINSTATION
Maskinstationsarbejde
Entreprenør- og gravearbejde
Nyanlægning eller renovering af kloak
Slamsugning
Minigraver på larvebånd m/oliehammer
Træfældning/rydning af grunde
Levering af sand og grus

Tlf. 97 59 34 39 / Biltlf. 40 95 51 19

Vognmandskørsel
Truck- og Maskintransport
Ekspres-kørsel
Fragtrute daglig:

SkiVE

41

John Maler
v/John Eskildsen
Fur Malerfirma

Alt malerarbejde udføres

Roslev
Fur
Jebjerg
Breum
Durup

40 27 42 30

[ HANDE L / SE R V I C E ]

Hans Madsen, Madsbadvej 48, Fur

n
n
n
n
n
n
n

Tlf. 97 59 31 32
Fax 97 59 31 41
www.fbfragt.dk

9759 3427 - 2292 7920
Hellesmindevej 3
Nørre Debel - 7884 Fur

33

Der er mange, der er en hund efter Fur

26

[ 29 ]

27

DALAGERVEJ 27
DK-7884 FUR
TELEFON 97 59 33 44
E-MAIL: lb@lbtruck.dk
www.lbtruck.dk

DOOSAN

TOYOTA
DALAGERVEJ 27
DK-7884 FUR
TELEFON 97 59 33 44
E-MAIL: lb@lbtruck.dk
www.lbtruck.dk

DALAGERVEJ 27
DK-7884 FUR
TELEFON 97 59 33 44
TELEFAX 97 59 35 30

DOOSAN

TOYOTA

2

[ OP L E V E L SE R / SE R V I CE ]

FÄHRE

FERRY

Afgangstider/Fahrplan/Departure:

FUR:

05.00-19.00: Hvert/je/every

15. min.

19.00-01.00:
01.00-05.00:

30. time/Std/hour

-

BRANDEN:

5 min. senere/später/later.

PRISER/PREISE/PRICES
(returbillet):
Bil m/passagerer 120 kr.
Person 20 kr.
Trailer 50 kr.

Fursund Færgeri
Stenøre 3 . DK-7884 Fur

3 minutter fra Danmark – 70 gange i døgnet

Velkommen til Fur Lystbådehavn

Fur Havneforening - www.furhavn.dk
Havnefoged Jørgen Sørensen - Tlf. 2223 1626

[ 30 ]

17

GALLERI SUNDBLIK
v/ Inger Plejdrup
Sønderhedevej 17
7884 Fur
Tlf.: 97593691
Mobil: 20713691

18

Vi tilbyder levering af: Træpiller, briketter, bark, flis samt sand og grus
– men også som trailersalg
Containerudlejning - kranarbejde - alt i transport… - vi kører hver dag

KD Transport Fur ApS

[ OP L E V E L SE R / SE R V I CE ]

KD Transport Fur ApS

Anders Sørensensvej 25, 7884 Fur

Tlf.: Morten 4060 9028 - Jens 4050 1112 - Kurt 4057 9025
Følg os på Facebook

DET SKER - 2018



Muslingedagen - lørdag d. 26. maj



Fur Rundt - lørdag d. 14. juli



Fur Bryghus - Sommerkoncert
lørdag d. 4. august



Limfjorden Rundt

fredag d. 14. september
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De største arrangementer på Fur

FurNyt - netavis, info, nyheder og livet på Fur
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20.00
stnere og
Billet a 150,- købes på kroen
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poul olesen
Birgit

FUR-MÆGLEREN
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311 people like
furnyt.dk

Tina

9759 3268

Johnny

www.poulolesen.dk
Fur Museums faste udstillinger blev pyntet op til Jul af kreative kunstnere og
e-mail:
P.OLESEN@godmail.dk
Fur
kunsthåndværkere

Fur Forsamlingshu
s udleje
FurNyt på Facebook
Anne-Dorte
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Carla
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Tir 21 Dec 16:00
Læseforeningens 20:00
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Evald Funder
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Spilleaften - Fur
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Marianne Anne-Dorte

Mikkel-Jannie Egon
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5
Gymnastik - Fur Aktivitetscente

Birgit

Jo

Elo

Gert

Page

Udlejning af sommerhuse
Ingen husdyr eller røg.

Pris/uge højsæson kr. 9.000Pris/ugelavsæson
højsæson kr.
Pris/uge
kr.5.650,4.250,Pris/uge
lavsæson
kr.
3.600,Weekend min. 2 nætter, pr. nat kr. 1.500,Pris/døgn
døgn kr. 950,Obl.i lavsæson,
rengøringmin.
kr.21.400,Hus
- Fur
nord
- 54m2.
m2. Afst.vand:
Afst. vand 200
Hus
925920
- Fur
Midt
- 270
500 m
m
4
personer.
Ingen
husdyr
eller
røg.
14 personer. Pool og Spa. Internet. Husdyr: Ja.
Pris/ugehøjsæson
højsæson kr.
Pris/uge
kr.2.400,9.500,Pris/uge
kr.1.900,4.750,Pris/ugelavsæson
lavsæson kr.
Weekend
2 nætter,
nat kr.
Pris/døgnmin.
i lavsæson,
min.pr.
2 døgn
kr. 1.500,500,Obl. rengøring kr. 1.400,-

[ OP L E V E L SE R / SE R V I CE ]

- Fur
nord
- 88m2.
m2. Afst.
HusHus
917904
- Fur
Nord
- 225
Afst. vand
vand:150
500mm
6
+
2
personer.
Spa,
sauna,
internet.
10 personer. Pool og Spa. Internet. Husdyr: Nej.

Hus 901
923 -- Fur
135Afst.
m2. Afst.
vand
Hus
Fur nordvest
Øst - 135 -m2.
vand:
200100
m m
6 personer.
sauna, internet.
8 personer.
Internet.Spa,
Brændeovn.
Husdyr: Nej.
Ingen husdyr eller røg.

Pris/uge højsæson kr. 5.650,Pris/ugelavsæson
højsæson kr.
Pris/uge
kr.5.250,3.600,Pris/uge
Weekend
min. 2lavsæson
nætter,kr.pr.3.900,nat kr. 900,Pris/døgn
i
lavsæson,
min.
2
døgn
kr. 900,Obl. rengøring kr. 1.050,Hus 906 - Fur Havn - 105 m2. Afst. vand: 30 m
6 personer. Brændeovn. Internet. Husdyr: Ja

Hus 913 - Fur Nord - 62 m2. Afst. vand: 200 m
4 personer. Brændeovn. Husdyr: Ja
Pris/uge højsæson kr. 2.500,Pris/uge lavsæson kr. 1.900,Weekend min. 2 nætter, pr. nat kr. 400,Obl. rengøring: Nej

Over 40 sommerhuse til udlejning, se dem alle på
WWW.FURSOMMERHUSE.DK
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Pris/uge højsæson kr. 3.800,Pris/uge lavsæson kr. 2.925,Weekend min. 2 nætter, pr. nat kr. 650,Obl. Rengøring kr. 700,-

Kunst, skulpturer mm:
21. Hyggeting
26. Nissum Bro og Åmanden
30. BY BIT
31. Udsmykning af billedkunstner Erik Heide
i Selde Kirke (vejkirke)
32. Skulpturlandsby Selde: En platform for
skulpturforsøg
33. Da Winti kunstsamling
34. Seldeco: Butik med Kunsthåndværk og
antikviteter

Museer / Gallerier:
4. Museet ”De fem år”
12. Balkanstuen, galleri
18. Nanna og Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem
Jenle- Museum med café
52. Sundsøre Pakhus
55. Tarok Museet

Spisesteder: / Cafeer:
9. Fjordens Perle
13. Smedestuen
14. Breum Landevejskro
16. Cafeteriet Spisestedet
17. Jebjerg Pizza og Grill
33. Da Winti Café
40. Den Grønne Café i Salling Camping

ROSLEV

60

DURUP

591

65

Kirkeby

Hestbæk

24

Brokholm sø
naturcenter

Brokholm

Hinnerup Å

Byskov

551

41

Cirkusfabrikken
51 Thorum

54

591

Havbjerg skov

HVALP-

20
Sundsøre 52 49
47
52 64
47 Thise
47

Tril-om

Grættrup Kirketomt

Grættrup

Risgårde Bredning

[ V E L KO M M E N
TIL ØSTSALLING]

Jungetgård

Gåsemose

Langesgård

36

40

43

Urhøje

Jungetøre

Eskov Strandpark

Junget 51

FUR
Bed and breakfast: / Vandrerhjem:
10. G. og P. Pagh ChristensenSæbygårds Hage
12. AMC-service
Fursund Parken
24. Galleri 11/ Kirsten Jensen
61
Kjeldgård 35
35. Feriegården
Floutrup
Branden Emiliehøje
55. Roslev Vandrerhjem
65. Kirkeby Feriehus
Fugletårn
Sallingholm
Campingpladser: / Shelters:
32
Voldsteder
SELDE
3. Skive Fjord Camping
33 33 33 32
13. Lyby Forsamlingshus, shelter
Risum
15. Grønningøre Naturlejrplads
31 31 34
Hinnerup Å
18. Jenle lejrplads
21. Haubjerg Skov Øst shelter
13
22. Haugbjerg Skov Vest shelter
51 Åsted
36. Eskov Strandpark shelter
26
40. Salling Camping
Åmanden
52. Sundsøre Pakhus, togvogn
25 Middelalderborgen
54. Sundsøre Rideklub, shelter
Østergård
59. Tril-om shelter
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Legepladser:
Grønning: Fur Landevej/Dalgårdsvej
Breum: Bag skolen MP Stisensvej
Sundsøre Havn v/sejlerklubben
Junget Camping, Jungetgårdvej 4
Eskov Standpark ved enden af vejen
Selde: Ved sportspladsen, indkørsel over for
Brugsen
Kirkeby
Åsted
Jebjerg Bypark
Breum Festplads
Lyby: Ved forsamlingshuset

Service:
47. Thise Bypark Rasteplads, LetKøb,
Thise Mejeri, Outdoorspecialisten
54. Junget Bytorv
57. Spar Jebjerg
58. Salling Bank
59. Aloe Vera forhandler
60. Kontantautomat
61. Lægehus
62. Apotek
63. Tømrermester Kristian Skriver

Oplevelser - Rundvisninger:
1. Hancock Bryggerier
8. Lyby Frugtplantage, selvpluk
18. Jenle-festen, første søndag i august
17. Jeppe Aakjær Statue v/Salling Efterskole
20. Brænderiet Limfjorden
25. Middelalderborgen Østergård,
31. Selde Kirke
32. Skulpturlandsby Selde
33. Da Winti, kunstsamling
36. Siedelmann Design
41. Thorum Gamle købmandsgård
43. Sundsøre Musikfestival
hvert år sidste weekend i juli
47. Thise Mejeri, rundvisning,
salg af mejeriprodukter
55. Tarok Museum, rundvisning

47. Thise Mejeri: Koen Jenny
49. Salling-Pigen
50. Astrup korset
51. Grassland
55. Tarok Skulptur af Ib Grønbech

26

4

JEBJERG

1 58

551

8

59

Lyby Strand

Resen

3

SKIVE FJORD

Se mere:
www.VisitFur.dk
www.VisitSkive.dk
www.Fursundegnen.dk

Ridebanen

15

Shelter

Camping

Kirke

Bådsgård Vig

Margueritruten

Cykelruter

Vandrestier

Benzin og diesel

Udsigtspunkt

Badebro

Dagligvarer

Rasteplads

Færge / Havn

Ophale rampe

Turistinformation

Fugletårn

Golfbane

Spisested

SUND

kortarbejdet udført af www.smallvisuals.com

Rideruter:
54. Sundsøre Rideklub
Havbjerg skov,
Eskjær skov,
Mogenstrup strand (i alt 15 km)

Eskær Skov

Eskær

Grønningøre

18 18 18 Jenle

Astrup

50

Øster Grønning

9 49

21

551

Nørgård

60

14 63

BREUM

55
55
Tarok Museum

Øster Lyby

Grønning

30

17 17 49 60 57

Lyby 13

10

Vester
16 Lyby

12 12

62 60 55 61

[ Velkommen til Østsalling ]
Østsalling strækker sig med 50 km kyststrækning langs
Limfjorden fra Skives bygrænse nordpå til Fur og videre til
Glyngøre.  Landskabet er meget varieret og oplevelsesmulighederne er mange. Holder man sig langs kysten, er
der mange bademuligheder, heraf flere med badebroer.
Naturoplevelserne står i kø, hvad enten man er i bil eller fortrækker aktivferie til fods, på cykel, til hest eller i båd/kajak.  
Der er forskellige overnatningsmuligheder:  Campingpladser,
vandrerhjem, bed and breakfast, hytter, sommerhuse eller
direkte i naturen i shelters eller godkendte teltpladser. En
lang række seværdigheder kan besøges f.eks.
Tarok Museet, Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem ”Jenle”,
Thise Mejeri, Sundsøre Pakhus, Skulpturlandsbyen Selde og
meget mere.

[ V E L KO M M E N

TI

[ Wilkommen zu Østsalling ]
Østsalling weitet sich mit einer 50 km langen Küste von
der Kreisstadt Skive am Limfjord entlang gegen Norden bis
nach Insel Fur und weiter Richtung Westen bis das Städtchen
Glyngøre.
Die Landschaft ist sehr abwechslungsreich und es gibt
mehrere Bade- und Wandermöglichkeiten unterwegs.
Ob man mit dem Auto unterwegs ist oder einen Urlaub zu
Fuss, mit dem Fahrrad, zu Pferd oder mit Kajak macht, es gibt
eine Vielfalt von Naturerlebnissen.
Es werden viele Übernachtungsmöglichkeiten angeboten:
Campingplätze mit Hütten, Bed and Breakfast, Ferienhäuser
oder öffentliche Zeltplätze und Shelters.
Es gibt eine Reihe von Sehenswürdigkeiten: Das
Tarokmuseum, das originale Künstlerwohnhaus von Nanna
und Jeppe Aakjær ”Jenle”, Thise Mölkerei, Sundsøre Pakhus
(Museum) und das Skulpturendorf Selde und vieles mehr.
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[ Welcome to Østsalling ]
Østsalling stretches itself with a 50 km long coastline along  
the Limfjord, all the way from the city limits of Skive, north to
the island of Fur and on to Glyngøre. With great variation in
the countryside, Østsalling offers plenty of things to do. Along
the coastline you will find plenty of opportunities to swim,
either accessing the water directly from the beach or from one
of many jetties along the coast. Exploring the local flora and
fauna you will find is easy wether by car, by foot, bike, horse,
boat or kayak.  And lodging is available at camping grounds,
hostels, bed & breakfasts, huts, summer cottages or directly in
the middle of nature at one of the many approved camping
sites. Historical sites and museums close by include the Tarok
Museum, the artists home of Nanna & Jeppe Aakjær “Jenle”,
Thise dairywork, Sundsøre Warehouse, the Sculpture village of
Selde and lots more.

www.vi
www.visi
www.fursun
Fotos: Ja

IL ØSTSALLING]

isitfur.dk
itskive.dk
ndegnen.dk
an Sand

Jenle (18)

Grinderslev kirke (21)
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Sundsøre Lystbådehavn (51)

Sundsøre Pakhus (52)

[ Grassland ]
- et borgerinddragende kunstprojekt på Fursundegnen i
forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturby 2017.

[ V E L KO M M E N T I L

Åsted by - efter gamle foto og avisudklip

Besøg landsbyerne på Fursu
Selde, Junget, Thorum og Ås

Kunstner Deirdre O‘Mahony

Kunstner Birgitte E. Kristensen

Thorum by med en del af -

Se om kunsten og and

www.vis

www.Fursun

www.visi
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7007 ege (Parafrase over Beuys »7000 Oaks«)

Alle værker på Fursundegnen
er skabt i samarbejde
med borgerne

www.da

Folder over kunstværkerne og dere

Dagli‘ Brugsen i Selde, Seldeco, Galler

FURSUNDEGNEN]

[ Skulpturlandsby Selde ]

undegnen:
sted
»UTOPIA« - Kunstner Marianne Jørgensen

»Soklen - en platform for fremtiden«
- Kunstner Birgitte E. Kristensen

dre seværdigheder på

sitfur.dk

»I tid« - Kunstner Peter Olsen

ndegnen.dk

itskive.dk

es placering kan afhentes ved bl.a.

ri Da Winci, Fursund Turistinformation

»Sommer i Selde« - Kunstner Hartmut Stockter

Værkerne på Fursundegnen er støttet af
Skive Kommune og forskellige fonde
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awinti.dk

[ Historie - kort ]
Borgen blev grundlagt i året 1516 af Lucas Krabbe
og færdigbygget af sønnen Iver Krabbe. Medens
andre samtidige borganlæg i de efterfølgende
århundrede blev nedrevet og ombygget til
herregårdsanlæg, bevarede Østergaard i Åsted
trods ændringer de originale, senmiddelalderlige
bygninger, og står i dag som et af landets mest
originale og bedst bevarede middelalderlige borganlæg. I 1998 overtog den Danske Stat bygningerne med ca. 6 hektar skov/park og administreres
p.t. af Kulturstyrelsen.

Middelalderborgen Østergaard
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Østergaardsvej, Åsted
7870 Roslev
www.middelalderborgen-oestergaard.dk

[ØSTSALLING

I BØRNEHØJDE]

For børnefamilier har Østsalling mange tilbud om oplevelser – alt efter
hvordan vejret arter sig. Børnevenlige badestrande med badebroer og lav
vanddybde findes ved Lyby Strand, Sundsøre, Junget, og Eskov Strandpark.
Her er mulighed for en afslappende dag med badning og krabbefiskeri.
Alle strandene har gode parkerings – og toiletforhold.
Eskov Strandpark har boldbaner, legeplads, bålhytte og shelters. Lyby Strand
har kiosk og restaurant. Flere steder i Østsalling findes trolderuter, som
inviterer til leg og oplevelser i naturen. Ruterne er markeret med udlagte
”troldespor” samt forsynet med QR-koder, så turen samtidig bliver en digital
oplevelse. www.trolderuterne.dk
Andre forslag til aktiviteter: Jeppe Aakjær Aktivitetspark ( i Jebjerg), Cirkusfabrikkens Legeland eller Durup Svømmehal

[ØSTSALLING

AUF AUGENHÖHE DER KINDER]

Für Familien mit Kindern gibt es je nach Wetterlage viele Angebote mit
Erlebnissen  sowohl für Kinder als auch gemeinsame Erlebnisse für die ganze
Familie.
Die Badestrände Lyby Strand, Sundsøre, Junget und Eskov Strandpark mit
kinderfreundlichen Badestegen und geringer Wassertiefe geben die Möglichkeit für einen schönen gemütlichen Tag mit Baden, Krabben angeln
usw. Alle Strände haben gute Parkplätze und Toilettenverhältnisse. Eskov
Strandpark hat einen Ballspielplatz, Spielplatz, Lagerfeuerhütte und primitive Übernachtungsmöglichkeiten. Lyby Strand hat einen Kiosk und ein
Restaurant. Andere Vorschläge für Aktivitäten: Jeppe Aakjär Aktivitätspark in
Jebjerg. Spielland in der Cirkusfabrik. Durup Schwimmhalle.

SEEN FROM THE HIGHT OF KIDS]

For families with kids, Østsalling has a lot of experiences that kids and adults
can enjoy together depending on how the weather turns out.
The bathing beaches Lyby Strand, Sundsøre, Junget and Eskov Strandpark
with kids-friendly jettys and water depth gives the opportunity to have a
relaxing dag with bathing, crabbing etc. All the beaches have good parking
and toilets available. Eskov Strandpark has a sports field, playground, firehut, shelters. Lyby Strand has a kiosk and restaurant. Other suggestions for
activities: Jeppe Aakjær activity park in Jebjerg. The playland in Cirkusfabrikken. Durup swimming bath.
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[ØSTSALLING
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[ Salling Natursti Skive - Glyngøre ]

[ Østsallings mange tilbud... ]
I Østsalling er der fine muligheder for på cykel at udforske områdets produktion af fødevarer.
Ud over kød – og mælkepoduktion er området kendt for sine frugtplantager og store produktion af lokal
honning.
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Alt sammen produkter, Østsallings gæster præsenteres for, når de holder pause i området enten for at indtage et måltid mad eller indlogerer sig på et af de lokale overnatningssteder.   

[ OVE R NAT NING / SE R V ICE / HAN DEL ]
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55

Viumvej 8
7870 Roslev
Tlf.: 97571385

Klostervej 26 · 7870 Roslev
Telefon 97 57 63 63
www.breumlandevejskro.dk
Hyggelig atmosfærefyldt dansk landevejskro beliggende i den
lille landsby Breum i Salling, ved Limfjorden, øen Fur og i en
skøn natur. Kroen har et alsidigt menukort, som varierer fra
spændende fiskeretter, steaks og til god dansk kromad. Rimelige
priser.

E-mail:
roslevva@post11.tele.dk

Gemütlicher dänischer Landgasthof mit schönem Ambiente im
kleinem Sallinger Dorf Breum am Limfjord, an der Insel Fur und
in einer reizvollen Natur. Der Gasthof bietet eine abwechslungs
reiche Küche mit interessanten Fischgerichten, Steaks und gut
bürgerlichen dänischen Gerichten. Gemäßigte Preise.

Hjemmeside:
www.sallinghallen.dk

Friendly and atmospheric Danish roadside inn in the little village
of Breum in Salling, near the Limfjord and the island of Fur and
set in lovely countryside. The inn has a varied menu with
everything from exciting fish dishes and steaks to hearty

Producent af whisky, rom,
brandy, snaps og likør

Jungetgårdvej 3, 7870 Roslev, tlf. 97597299
info@sallingcamping.dk
www.sallingcamping.dk

40

- et besøg værd
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58

Salling Bank
Frederiksgade 6
7800 Skive
Tlf. 97 52 33 66
www.sallingbank.dk

20

Sundsørevej 4 . 7870 Roslev . Tlf. 4094 0000

Salling Bank
Frederiksgade 6
7800 Skive

Åbningstider:

57

Alle dage
fra 7.30
- 20.00
Besøg den
lokale
frugtplantage
Vestergade 21, Jebjerg, 7870 Roslev
når der
Møder
os påsæson for

[ OVE R NAT NING / HANDE L / OP L E V E L SER ]

KØBMANDEN I JEBJERG

jordbær, blommer, pærer & æbler
8
Besøg den lokale frugtplantage
1 minut fra vejen til Fur
når der er sæson for jordbær, blommer,
& æbler
(mellempærer
Tarok
& Jenle)

1 minut fra vejen til Fur (mellem Tarok & Jenle)

1

- smag forskellen...

www.lybyfrugt.dk

www.lybyfrugt.dk

Aakjærselskabet byder
velkommen til Jenle...

Besøg Jenle - Jeppe Aakjærs
hjem og den dejlige natur...

● Rundvisning
● Museum
● Café
● Arrangementer, som f.eks. Jenlefesten,
Litteraturdag, Aakjær aften, koncerter,
foredrag og arbejdende værksteder.
● Trolderuter
Vi har daglig åbent fra kl. 11.00 til kl. 17.00
i perioden 16. juni til 16. september,
dog lukket mandag.
Der er åbent for selskaber i perioden
3. april til 31. oktober .
Se mere på vores hjemmeside jenle.nu

Aakjærs Kunstnerhjem ”Jenle”
Jenlevej 6 . 7870 Roslev . Tlf. 24 26 00 25
GPS: 56.665063 - 9.086529
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[ OP L E V E L SER ]

Østsalling er stedet, hvor vi sætter tempoet ned og holder pause: falder til
ro, fordyber os i naturen og kulturen. Vi vandrer langs kysten og indånder den
friske luft, tager en tur på en af de naturskønne cykelstier eller kører i bilen med
lav hastighed ad de snoede veje for at nyde den smukke udsigt til skov og vand.
Også fra søsiden er der adgang til fra småbåde at nyde udsigten eller gå i land
og udforske området, hvor vi også støder på Aakjærs digtning, spændende
kunst, museer og lokale madoplevelser.
Im Gebiet Ostsalling geht alles langsam und wir machen Pausen: wir genießen
die Ruheund vertiefen uns in die Natur und Kultur. Wir wandern die Küste entlang, atmen die frische Luft ein, radeln auf den naturschönen Radwegen oder
fahren mit dem Auto bei niedriger Geschwindigkeit auf schmalen Wegen um
den schönen Blick über Wasser und Wälder zu genießen.
Auch von der Wasserseite kann man mit kleinen Booten die schöne Landschaften bewundern oder an Land das Gebiet erforschen. Hier begegnet uns außer
Natur auch Literatur von Aakjær, spannende Kunstprojekte, Museen und gastronomische Erlebnisse.
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Østsalling are the place where we turn the pace down and press pause, calm
down and entrance ourselves with nature and culture. We stroll along the coast
breathe the fresh air, take a trip on one of beautiful bicycle paths or drive at slow
speed along the twisty roads to enjoy the beautiful views of forests and seas.
Also from the waterside there is the opportunity to delight in the views from
small boats or access to go to land and explore the area where Aakjærs poetry,
exciting artistry and museums originated as well as the possibility experiencing
local delicacies.

 


ØSTSALLING RUTEN

ØSTSALLING RUTEN

Oplev
Østsalling
Oplev
Østsalling
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T H I S E D AI RY

I mejeriets ostebutik
kan du smage på ostene, og du finder hele
mejeriets økologiske
sortiment på hylderne.

If you would like to
buy cheese from the
various and organic
assortment of Thise
Dairy, please visit our
village dairy cheese
shop.

THI SE
MO L K E R E I

Möchten Sie Käse
aus dem reichhaltigen ökologischen
Sortiment der Thise
Molkerei, besuchen
Sie unseren Dorfmolkerei Käseladen.

ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS/ÖFFNUNGSZEITEN:

Mandag/Monday/Montag ...................... LUKKET/CLOSED/GESCHLOSSEN
Tirs-Fre/Tues-Fri/Diens-Frei ................... kl. 10.00 - 17.00
Lørdag/Saturday/Samstag ..................... kl. 8.30 - 12.00

[ OP L E V E L SE R / HAN DE L ]

TH IS E MEJER I

M E J E R I M E D PA S S I O N
SUNDSØREVEJ 62 · THISE · 7870 ROSLEV · TLF. (+45) 97 57 80 01 · INFO@THISE.DK · WWW.THISE.DK
ThiseMejeri_123x100mm_annonce_2018.indd 1
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Hvalpsund-Sundsøre

1. juli - 31. august
Hverdage / week days / Wochentage
Lørdage / Saturdays / Samtags
Søndage / Sundays / Sonntags

5.45 - 22.00
7.45 - 22.00
8.15 - 22.00

1. september - 30. juni
Hverdage / week days / Wochentage
Lørdage / Saturdays / Samtags
Søndage / Sundays / Sonntags

5.45 - 20.30
7.45 - 21.30
8.15 - 21.30

Sundsøre:
Afgang på minuttal / Departure / Abfahrt vor jeder vollen Stunde
Hvalpsund:
Afgang på minuttal / Departure / Abfahrt vor jeder vollen Stunde

hvalpsund-sundsoere.vesthimmerland.dk
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Din smutvej over Limfjorden

15 og 45
00 og 30

Telefon +45 20 60 95 00

[ OP L E V E L SE R / SE R V I CE ]

Alt tømrerarbejde udføres
- uforpligtende tilbud gives

Byggeservice ApS
v/KRISTIAN SKRIVER
Aakjærsvej 13, Breum
7870 Roslev
Tlf. 97 57 64 37 - 21 29 64 37
WWW.SKRIVER-BYG.DK
Garantiordning
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»... åndeløst smukke motiver fra Fur«– Midtjyske Medier
»... motiverne er fundet på Fur, men de åbner sig mod
uendeligheden« – Kristeligt Dagblad

Per Andersens fotografier, som ses på for- og bagside af
denne guide, kan købes hos Galleri 2132, 7870 Jebjerg,
www.galleri2132.com – og ses på www.perandersen.nu

Sejl t/ Fur & livø med limFjordSbuSSen
Afg. Nykøbing Havn
kl. 10.00

Ank. Fur Havn
kl. 11.15

Ank. Livø
kl. 12.15

Afg. Livø
kl. 15.15

Hjemkomst Fur
kl. 16.15

Hjemkomst Nykøbing
kl. 17.15

Voksen kr. 190,Voksen kr. 270,2 voksne + 2 børn
Voksen kr. 190,2 voksne + 2 børn

Børn kr. 95,Børn kr. 135,kr. 675,Børn kr. 95,kr. 525,kr. 50,-

Onsdage 18.7 • 25.7 • 1.8
Afg. Nykøbing Havn
kl. 12.00

Ank. Fur Havn
kl. 13.15

Afg. Fur (Fur Rundt)
kl. 13.30

Retur Fur
kl. 16.30

Afg. Fur
kl. 16.45

Hjemkomst Nykøbing
kl. 17.45

Returbillet
Nykøbing - Fur
Voksen kr. 190,- Børn kr. 95,Nykøbing - Fur + Fur Rundt Voksen kr. 280,- Børn kr. 140,Fur Rundt fra Fur Havn
Voksen kr. 200,- Børn kr. 125,-

Familiebillet kr. 700,Familiebillet kr. 525,-

Priser fra Nykøbing
Voksen kr. 159,- Børn kr. 85,Fra trinbrættet v. Sallingsund
Voksen kr. 100,- Børn kr. 50,-

SejladS - morS rundt
Søndage 22.7 • 5.8
Afgang Nykøbing Havn kl. 08.00
Hjemkomst Nykøbing Havn kl. 17.00
Frokost: Stjerneskud eller pariserbøf, på Øst Vildsund Kro.
Skipper er jeres guide på turen.

Priser
Voksen kr. 395,- Børn kr. 285,Frokost:
Stjerneskud / Pariserbøf
kr. 149,-

SælSaFari til blinderøn
Torsdage 12.7 • 19.7 • 26.7 • 2.8 • 9.8 + Søndag 29.7
Afgang Nykøbing Havn kl. 18.00 (Søndag kl. 14.00)
Hjemkomst Nykøbing Havn kl. 21.00 (Søndag kl. 17.00)

Tirsda

Afg. N
kl. 10.0
Afg. Li
kl. 15.3

Retu

Nykø

Nykø

aFtenSejladS med limFjordSbuSSen
Afgang Nykøbing Havn kl. 18.00
Opsamling Trinbrættet ved Sallingsund Færgekro kl. 18.30
Hjemkomst Trinbrættet ved Sallingsund kl. 19.30
Hjemkomst Nykøbing Havn kl. 20.00

Afg. N
kl. 10.0
kl. 13.0
kl. 16.0

LI

Sejl Fur rundt med limFjordSbuSSen

Tirsdage 10.7 • 17.7 • 24.7 • 31.7 • 7.8

Onsda

Priser
Voksen kr. 240,- Børn kr. 145,Familiebillet kr. 625,-

Book din sejltur på www.visitmors.dk eller hos Morsø Turistbureau,
Tlf. 9772 0488 eller Fursund Turistinformation, Tlf. 9759 3053

Fam

Fur -

Fam

Nykø

SO

Afgan

Opsam

Hjemk

Hjemk

Rundt

Rundt

LIM
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Returbillet
Nykøbing - Fur
Nykøbing - Livø
Familiebillet Livø
Fur - Livø
Familiebillet
Cykel/Barnevogn

LI
[ OP L E V E L SE R / SE R V I CE ]

Tirsdage 10.7 • 17.7 • 24.7 • 31.7 • 7.8 + Torsdage 12.7 • 19.7 • 26.7 • 2.8 • 9.8

Afgan

Rundt

ME

Afgan

Rundt

Famili
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studeres. Fra toppen af Østklinten er der en fantastik udsigt ud over Limfjorden.
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Fra toppen af Østklinten er der en fantastik udsigt ud over Limfjorden.

7.) Den Røde Sten er en rustrød sandstensklippe, der står frem i strandkanten
7.) neDen Røde Sten
7.) Den Røde Sten er en rustrød sandstensklippe, der står frem i strandkanten neden
den for klinten. Den er dannet på samme måde som Rødstenen, men er altidden
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8.) Lille Knudshoved er Furs vestligste punkt. Klinten er opbygget af moræneler
8.) Lille Knudshov
8.) Lille Knudshoved er Furs vestligste punkt. Klinten er opbygget af moræneler overleoverlejret af smeltevandssand. Oven for klinten findes resterne af de lyngarealer
overlejret af smelte
jret af smeltevandssand. Oven for klinten findes resterne af de lyngarealer der dækkede
der dækkede Nordfur omkring år 1800.
der dækkede Nordf
Nordfur omkring år 1800.

9.) Knudeklinterne er Furs mest imponerende molerklinter. Moler og askelag
9.) Knudeklinterne
er
9.) Knudeklinterne er Furs mest imponerende molerklinter. Moler og askelag er her opher oppresset i flager og folder, der kan ses over en strækning op ca. 600 m.her
Påoppresset i flage
presset i flager og folder, der kan ses over en strækning op ca. 600 m. På stranden langs
stranden langs klinten er der gode muligheder for at finde fossiler.
stranden langs klint
klinten er der gode muligheder for at finde fossiler.

10.) Gammel Havn er fra 1911. Havnen var Furboernes livsnerve til den lukkede
10.) Gammel Havn
10.) Gammel Havn er fra 1911. Havnen var Furboernes livsnerve til den lukkede i 1956
i 1956 pga. tilsanding. Fiskerne flyttede da til en nybygget havn ved færgestedet.
i 1956 Ipga. tilsandin
pga. tilsanding. Fiskerne flyttede da til en nybygget havn ved færgestedet. I et bundet bundgarnshus fra 1925 er der i dag indrettet en udstilling om havnen, fjorden
et bundgarnshus
og
fra
garnshus fra 1925 er der i dag indrettet en udstilling om havnen, fjorden og fiskeriets
fiskeriet udvikling.
fiskeriet udvikling.
udvikling.
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Alarm - Notruf - Emergency
Alarm:

Ambulance, brand, politi – tlf.: 112

Læge:

S. P. Krarup, Fur Landevej 124-126, Branden, 7870 Roslev · Tlf.: 9759 6100
Tlf. tid: man-fre kl. 8-9. - Konsultation efter aftale.

Lægevagt:

Alle hverdage efter kl. 16 samt lørdag og søndag · tlf.: 7011 3131

Notruf:

Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei - Tel.: 112

Ärzt:

S. P. Krarup, Fur Landevej 124-126, Branden, 7870 Roslev · Tel.: 9759 6100
Tel. Zeit: Mon-Frei 8-9 Uhr. - Sprechstunde nach Vereinbarung

Ärztlicher Notdienst:

Täglich nach 16 Uhr Samstag/Sonntag · tel.: 7011 3131

Lægehuset Roslev: Viumvej 10, 7870 Roslev · Tlf.: 9757 1466

Emergency:

Ambulance, Fire, Police – tel.: 112

Doctor:

S. P. Krarup, Fur Landevej 124-126, Branden, 7870 Roslev · Tel.: 9759 6100
Telephone time: Mon-Fri 8-9 am. - Call for appointment
Lægehuset Roslev: Viumvej 10, 7870 Roslev · Tlf.: 9757 1466

Doctors out of hours:

Mon-Fri after 4 pm – Saturday and Sunday · Tel: 7011 3131

Apotek/Apotheken/Pharmacies:
Roslev Apotek, Jernbanegade 17, 7870 Roslev. Tlf. 9757 1018
Dyrlæge/Tierarzt/Veterinarian:
Roslev Dyreklinik, Helsevænget 2, 7870 Roslev. Tlf. 9757 1299
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Lægehuset Roslev: Viumvej 10, 7870 Roslev · Tlf.: 9757 1466

For- og bagsidefoto:

Per Andersen

www.visitfur.dk

- turistinformation

Stenøre 10, DK-7884 Fur
Tel.: +45 9759 3053
e-mail: info@visitfur.dk

[ w w w. v i s i t f u r. d k ]

