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LB Truck Service
Fur El-servic
Sohns B&B
Frank Baadsgaard
Tømrermester
Sven Dahl
Fur Autoservice
Gl. Bageri
Fur Maskinstation
Fur Frisørsalon
Carl Gustafson
Overnatning-fur.dk
Fur Ø Arena
John Maler

42. Galleri Jettestuen
43. Fru Jensen
45. Fur Friskole
47. Stouby Transport
48. Reginas Staffeli
49. Smedemester Kaj Pedersens
		Efterfølger
50. Fur Antik
51. Rakla
53.		 Fur Lejrskole
55. Karolines Hus
56. Ferie-Fur
57.		 Fur Gårdbutik
58. HB Fisk
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Trådløs internet - gratis
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Ulstedhage

Ulsted
Lunde Mark

Velkommen til
Fur og Østsalling

Turistkontoret kan tilbyde:
• Wi-Fi – gratis ved turistkontoret
• Udlejning af sommerhuse – se fursommerhuse.dk
• Salg af souvenirs
• Udlejning af udendørs tennisbaner
• Udlejning af cykler

– 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.

Das Touristenbüro bietet folgenden Service an:

Willkommen auf
Fur und Østsalling

• Wi-Fi Zugang beim Touristenbüro – gratis
• Vermietung von Ferienhäusern
– siehe www.fursommerhuse.dk
• Verkauf von Souvenirs
• Vermietung von Tennisplätzen im Freien
• Vermietung von Fahrrädern

– 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.

The touristoffice offers the following services:

Welcome to
Fur and Østsalling

• Wi-Fi access to the internet – free – at the entrance to
the touristoffice
• Hiring out of summer cottages
– read more on: www.fursommerhuse.dk
• Sale of souvenirs
• Hiring out outdoor tennis courts
• Hiring out bicycles

– 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

2-37
2-3

Kort / Karte / map
Fur Museum aktivitetsoversigt /

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

Aktivitätsübersicht / Activities

Spisesteder / overnatning / oplevelser
handel / service

16-21
22-37

Restaurants / Unterkunft / Erlebnisse / Geschäfte / Service
Eating places/ accommodations / events / business / service

Wanderwege
Eine Karte über Wanderwege erhalten Sie in der
Turistinformation – oder über die Internetadresse www.
skovognatur.dk.

ØSTSALLING

38-53
38-39
40-45

Østsalling Kort / Karte / map
Attraktioner / oplevelser
Sehenswürdigkeiten / Erlebnisse - Attractions / events

Walking trips

Spisesteder / oplevelser / handel

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

46-53

Restaurants / Erlebnisse / Geschäfte
Eating places / events / business

Læger / Ärzte / Doctors
Attraktioner / oplevelser

55
54-55

Tak til

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

Åbningstider / Öffnungszeiten / Opening hours
Se www.visitfur.dk

Fur Museum, Mik Andersen, Thomas Köser,
Arved Michelson, Christian Ramsgaard, Søren Børsting,
Michael Corydon-Mouridsen, Ulla Simonsen, Poul Erik Kristensen,
Uffe Sørensen, Frank Jakobsen og Anne Marie Kristensen 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

Fur Havn
Havnen på Fur blev indviet i 1956 og udvidet for mere end 20 millioner i 2015. Sommeren 2021 får havnen en
langskibsbro, hvor de rigtig store lystsejlere kan lægge til langs ydermolen. Inde i havnen er der plads til 120
både. Fur Havn har aldrig været større eller bedre. Og Fur Havn tiltrækker i dag flere sejlere end nogensinde.
I den nye havn er der ”øer” med borde/bænke og legefaciliteter på landsiden. For sejlende er der udekøkken,
sejlerstue og en hjælpsom havnefoged.
Fur Havn er en levende havn med maritimt miljø. Man kan opleve erhvervsfiskere, fritidsfiskere, fastliggere
og gæstesejlere side om side. Havnen har en erhvervsmole til coastere og et selvstændigt bassin til færgen.
I dagtimerne afgår færgen fra Fur hvert kvarter, og 5 minutter senere returnerer den fra fastlandssiden. Om
aftenen sker det hver halve time og om natten hver time. Overfarten tager kun et par minutter. Færgerne
”Mjølner” og ”Sleipner” overfører årligt mere end 600.000 personer.

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-Rundt menu, og
dagen slutter med havnebal.

Limfjorden Rundt - altid fredag i uge 37
Nordens største træskibssejlads anløber Fur Havn. Der
er maritim stemning overalt. Havnen er fyldt af mere
end 60 gamle træskibe, og på kajen mødes 500 søfolk
og sejlende gæster med hundredevis 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.

Priser og sejlplan se: www.visitfur.dk

Fur Ø Arena
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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 ø-forening.

Fur Lystbådehavn Fur Havneforening står for driften af lystbådehavnen
og de tilhørende faciliteter på land.
Få mere info på www.furhavn.dk eller ved at kontakte
Havnefoged Jørgen Sørensen - jorgenfur@gmail.com eller mobil 2223 1626

7

#fuur

Velkommen til Fur
Wilkommen auf Fur - Welcome to 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.
Fur hat auf einer Fläche von 22 Quadratkilometer etwa 800 Einwohner. 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 Kieselgur-Vorkommen mit den dunklen Schichten vulkanischer
Asche zu erforschen. Fur hat vorzügliche Badestrände.

9
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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
east-west 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.

#fuur

Diatoméerne på Fur
- af John Brinch Bertelsen, Fur Museum

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 hervorragende 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.

10

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.

Fur har milliarder og atter milliarder af diatoméer. Det er de bittesmå skaller fra
kiselalger, som udgør hovedparten af det 55 millioner år gamle moler, der ses
mange steder langs kysten og i råstofgravene på Nordøen. Disse skaller er mikroskopiske, men Fur har også tre diatoméer, der er væsentlig større og helt unikke.
De er menneskeskabte. Du finder dem bag Fur Bryghus. Og de er et besøg værd.
Fur Bryghus byder ikke kun på god mad og øl, der flere gange er kåret som
Danmarks bedste. Nej. Bryghuset byder også på natur- og kulturoplevelser. Derfor
er der anlagt vandrestier, så man kan gå rundt i området.
Prøv at følge den grusvej, der går ind bag bryghuset. Snart møder du et gammelt
rustent lokomotiv, der står som et levn fra fortiden. Kort efter lokomotivet kan man
dreje til venstre og følge vejen op ad bakken. I begyndelsen er der træer, men
derefter åbner landskabet sig, og man bliver klar over, at man går langs kanten
af et meget langt og dybt hul i jorden. Det er ikke en naturlig kløft. Nej. Hullet er
gravet af mennesker. Det er en tømt og forladt råstofgrav.
Her møder man den første store diatomé i form af en udsigtsplatform lavet af
rustrød cortenstål. Udsigtsplatformen fører dig helt ud til kanten af molergraven.
Herfra kan du se råstofgravens nordside, hvor lag af lyst moler veksler med lag af
mørkt vulkans aske. Det hele er presset op foran randen af en gletsjer under den
sidste istid.
Efter den oplevelse fortsætter man til næste diatomé/udsigtsplatform, der går
ud over kanten af molergravens vestende. Her får man en svimlende oplevelse
af råstofgraven i fuld længde og dybde. Turen fortsætter og tæt ved kysten finder
man den tredje diatomé i form af en lav platform.
Når man her træder et par trin op, kan man opleve Furs spektakulære kystskrænter
og panoramaudsigten mod Mors og Thy.
Udsigtsplatformene blev indviet i 2013 i forbindelse med Real Danias projekt
Stedet Tæller. Man havde udvalgt 10 steder i Danmark, hvor man ved små arkitektoniske indgreb ville synliggøre noget særpræget landskab. Furs moler har
inspireret til platformenes form og farve samt navnet Diatoméer.
Fur Bryghus er indrettet i den bygning, hvor Furs molerindustri begyndte midt i
1920-erne. I bryghusets skænkestue kan du se fotoplancher, der viser, at Vestfur
engang var et levende industriområde, hvor lokomotiver trak kolonner af tipvogne
fra molergravene til fabrikken og videre til en udskibningsbro ved kysten. Et besøg
på bryghuset og en tur til diatoméerne genopliver historien. Det er i sandhed et
særpræget område og et besøg værd.
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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.

#fuur

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.
Kieselgur
– 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.
Kieselgur ist außerdem für ihren Inhalt von gut bewahrten versteinerten Fischen, Insekten,
Vögel, Kriechtieren und Pflanzen bekannt.
Kieselgur enthält ca. 200 vulkanische Aschesschichten. Die Aschesschichten wurden nach
wiederholten Vulkanausbrüchen in Verbindung mit der Öffnung des Nordatlantiks zwischen
Norwegen und Grönland gebildet.
Moclay
– is composed of clay and microscopic silica algae – diatoms – living as plankton in a sea,
which covered Denmark 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.

#fuur

Meerforelle

Knæk & Bræk!
Den smukke ø byder på afvekslende og naturskønne fiskepladser. Særligt den nordvestlige del af Fur
byder på en fantastisk kyststrækning til havørredfiskeri. Den varierede bund af ler, sand og sten, de stejle
molerskrænter, der rejser sig tæt på vandkanten og et ofte stort antal fisk, gør pladsen enestående. Hele
den nordlige kyststrækning på Fur er følsom over for pålandsvind, da leret slemmes op, så vandet bliver
for uklart til at fiske. Pladsen fisker bedst, når vandstanden i fjorden er over normal. Ved højvande skal du
vade med forsigtighed, da vandet lokalt bliver dybt helt inde under skrænterne. Fra Svenskerhulen i øst til
Store Knudshoved i vest er strækningen på knap 5 km.
Færker Odde og Færker Vig er også
en utrolig spændende plads. Begge
sider af odden byder på rigtig godt
fiskeri, men sydsiden, ind mod
Færker Vig, er mest kendt.
Ved spidsen af odden er der meget
dybt og strømfyldt. Bunden er en
blanding af sand, sten og ålegræs,
der udgør et godt havørredrevir. De
varierede forhold i dybde og
strømforhold gør, at odden kan
fiskes året rundt.
Den sydøstlige del af Fur byder på
godt fiskeri fra Engelstør Odde i
nord til Grønner Odde i syd. Vandet
er dybest ved Engelstør Odde, men
relativt dybt på hele strækningen.
Bunden er varieret med muslinger
og ålegræs.

- Die schöne Insel hat abwechslungsreiche und
naturschöne Angelplätze zu bieten. Besonders der nordwestliche Teil der
Insel Fur hat eine phantastische Küstenlinie mit der Möglichkeit nach
der Meerforelle zu fischen. Der Angelplatz ist einmalig, da sich hier eine
grosse Anzahl Fische einfindet, die den variierten Meeresboden aus Lehm,
Sand und Stein und die Nahe dem Ufer liegende steile Meergesteinskante
(Moler) bevorzugen. Die ganze nördliche Küstenlinie der Insel Fur ist
vom Wetter abhängig da der Wind, der vom Meer über die Küste weht,
den Lehm im Meer aufwühlt und das unklare Wasser für erschwerte
Angelbedingungen sorgt. Die besten Vorraussetzungen für eine gelungene
Angeltour herrscht, wenn der Wasserstand im Limfjord über normal liegt.
Bei Hochwasser ist beim waten im Wasser Vorsicht geboten, da das Wasser
an einigen Stellen überraschen tief sein kann, da Steilhänge unter dem
Wasser liegen können. Von der`Svenskerhule´(Schwedenhöhle) im Osten,
bis zum `Store Knudshoved´ (Grosser Knudskopf) im Westen, ist die Strecke
knapp 5 Kilometer breit. Færker Odde´ (Færker Landspitze) und `Færker
Vig´(Færker Bucht) sind auch zwei unglaublich spannende Plätze. Beide
Seiten der Landspitze bieten richtig gute Angelmöglichkeiten, doch ist die
südliche Seite in Richtung der Færker Bucht am bekanntesten.
An der äussersten Landspitze herrscht eine starke Strömung und der
Meeresboden fällt sehr schnell steil ab. Der Meeresboden besteht aus
Sand, Stein und Seegras, welches ein ausgezeichnetes Revier für das
Angeln der Meerforelle bietet. Die abwechslungsreichen Bedingungen an
der Færker Landspitze, durch die Meerestiefe und Strömungsverhältnisse,
ermöglichen ein ganzjähriges Angeln.
Der südöstliche Teil der Insel Fur bietet auch gute Angelmöglichkeiten von
der `Engelstør Odde´ (Engelstør Landspitze) im Norden, bis zur `Grønner
Odde´ (Grønner Landspitze) im Süden. Das Wasser ist am tiefsten an der
Engelstør Landspitze, wobei das Wasser relativ tief im Verlauf der gesamten Strecke ist. Der Meeresboden ist unterschiedlich und besteht aus
Muscheln und Seegras.
Petri Heil!
Unter https://meerforellelimfjorden.de/ kannst du mehr über die
Fischerei auf der Insel Fur und im Limfjord lesen und die nächste Angeltour

14
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Du kan læse mere om fiskeriet på Fur og i Limfjorden på www.havorredlimfjorden.dk, hvor du også kan
planlægge din næste fisketur!

For more information look https://seatroutlimfjorden.com/
Good luck.

15

Sea trout

- This beautiful island offers a variety of scenic fishing sites. The northwestern part of
Fur offers a fantastic shoreline for sea trout fishing. The varied seabed of clay and gravel, steep slopes of
moler that rise close to the beach edge and a great number of fish makes the place unique. The northern
coast of Fur is affected by the onshore wind .The clay is stirred up making the water unsuitable for
fishing. It’s best to fish when the water level is above normal. At high tide you must wade with caution
as the water at places can be deep.
Færker Odde og Færker Vig are quite remarkable places for fishing. Both sides of Færker Odde offers good
fishing, but the south towards Færker Vig is particularly well known. At the peak of Færker Odde it is
very deep and there is a strong current. The seabed is a mix of sand, gravel eel grass making it good for
sea trout fishing. The varied depths and currents make it a all year-round fishing site. The southeastern
part of Fur offers good fishing from Engelstør Odde in the north to Grønner Odde in south. The water here
is generally deep and deepest at Engelst Odde . The seabed is varied with mussels and eel grass.
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Sten fortæller

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.

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.
På tidsrejsen kan man også møde dinosaurer, der
står mellem nogle af de mange store sten, der alle
er repræsentanter for deres geologiske tidsperiode.

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.

Man kommer forbi istidens mammutter og urokser
lavet af lyng og pileflet. Isen bragte fremmede sten
til Danmark. I dag kan de findes ved Furs kyster.

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.

ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS/
ÖFFNUNGSZEITEN
Udstillingen er åben 01/04-31/10/2022
Voksne / Adults / Erwachsene:
Ugebillet / Week ticket / Wochenkarte:
Børn / Children / Kinder 0-17
Studerende / Students / Studenten
Grupper / Groups / Gruppen (min. 10)

Vi glæder os til at tage vores nye velkomstområde i
brug med den flotte butik og introduktion til, hvad
man kan opleve på Fur.
Hen over sæsonen har vi mange aktiviteter og
arrangementer. Hold dig opdateret på facebook og
hjemmesiden.

1. april - 31. maj:
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekender, søn- og helligdage kl. 10-17

16

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

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

furmuseum.dk
En del af

Åbent kl. 10-17 i Påskeugen (uge 15)
Åbent kl. 10-17 i Efterårsferien (uge 42)
01/11 2022-31/03 2023: Kun åbent efter aftale

17

1. - 30. juni:
Alle hverdage kl. 12-16
Weekender, søn- og helligdage kl. 10-17

Se også Danmarks eneste faste udstilling med
nationens fineste fossiler – Danekræ.

16

kr. 70,kr. 90,kr. 0,kr. 55,kr. 55,-
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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
til udstillingen på Hindkjærvej 5. Fra P-pladsen går en
sti til Fjorden.

Fiskerbondens gård

Den firelængede 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 aktiviteter med vandleg
og gammeldags lege såsom stylter og sækkevæddeløb.

18

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

furmuseum.dk
En del af

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. In 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 is frei zu der Ausstellung auf Hindkjærvej 5.
Vom Parkplatz führt ein Pfad zum Fjord.

19

Gammel Havn - The old Harbour
- 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. 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 exhibition at Hindkjærvej 5. A path leads
to the inlet from the parking ground.

19

Sommeraktiviteter Fossiljagt og Vulkanisme
Guided Fossilhunt / Fossiljagd
Uge 27-31 kl. 10-17
Gør det selv aktiviteter for hele familien:

Gammeldags lege, skattejagt og andre sjove aktiviteter
Følg med i programmet på facebook og hjemmesiden.

Uge 27, 28, 29 og 30
Mandag-fredag kl. 10.00-13.30
Vulkandemonstration kl. 11.00

Snak med geologen og få bedømt dine fund.

Gamle gøremål og håndværk!
Demonstration og salgsboder.

Kl. 14.00-15.30
Mandag-fredag i uge 27, 28, 29 og 30

20

Kl. 15.15: Vulkan-demonstration ved den lille sø.
Pris:
Voksne/Adults/Erwachsene:
Børn/Children/Kinder (til og med 5 år):

kr. 50,kr. 0,-

20
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Uge 29, 30 og 31
Tirsdag-torsdag kl. 11.00-16.00

Kom med Fur Museums
geologer på Fossiljagt

21

Børnevenlig / For Children / Kinderfreundlich!

Alle priser inkl. Morgenmad.

9

9

7

ResTauranT Raakilde

ØENS SPISESTED

Vi glæder os til at byde dig og hele din familie velkommen
på Furs (måske) mindste spisested.

www.furkro.dk

Altid friske fisk

Artwork by: www.ideal-grafik.dk

I skønne omgivelser

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.

tilbyder dobbeltværelser, enkeltværelser, og en
lejlighed hvor der er mulighed for ekstra opredning.
PRISER:
Dobbeltværelse med bad/toilet på gangen 700,- kr.
Enkeltværelse med bad/toilet på gangen 550,- kr.
Lejlighed med eget bad/toilet 1.200,- kr.
+ 200,- kr. pr. opredning.
Vi kan også tilbyde 4 dobbeltværelser med udsigt til
havn og fjord med eget bad/toilet 900,- kr. Ved at booke
2 dage eller flere er prisen 800,- kr. pr. overnatning.

Bordbestilling anbefales.
Se menukort på: www.FURcamping.dk/restaurant

UDENDØRS SERVERING

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

udsigt over havn og fjord
6

12

SP ISE SET E R / OV E R NAT N I N G

SP ISE ST E D ER

13

Alle priser er inkl. morgenmad.
Ankomst fra kl. 14 - afrejse senest kl. 10.
Stenøre 8, 7884 Fur - tlf. 9759 3002 - www.furkro.dk

53

Bed & Breakfast
SELSKABER
KONCERTER

På Herrens Mark

EVENTS
RUNDVISNINGER

Blegagervej 6
7884 Fur

Tlf.: 51606450

Se åbningstider med mere på www.furbryghus.dk

6

Lejrskole - Stort sommerhus
Kursuscenter
Se mere på www.lejrskolen-fur.dk eller
www.facebook.com/Furlejrskole

Unika keramik

22

Bed & Breakfast

22

23

RESTAURANT
BRYGGERI

23
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
Blegagervej 6 • 7884 Fur • Tlf 51 60 64 50 • Paaherrensmark.com

7

29

7

Sohn’s
Bed & Breakfast
1 dobbeltværelser
med eget bad og toilet
samt eget køkken

Bed & BreakfasT
I skønne omgivelser

6 x dobbeltværelser
med eget bad og toilet
samt fælles køkken
www.sohnsbogb-fur.dk
briansohn@dinemail.dk
Brian Sohn - tlf. 40 27 03 57

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

14

Artwork by: www.ideal-grafik.dk

Artwork by: www.ideal-grafik.dk

Dobbeltværelser • Familieværelser
Med eller uden morgenmad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glamping
NYHED
Hytter
CamperStop
WiFi
NærKØB
Bålplads
Minigolf
Legeplads
Restaurant
CamperStop
Kun 2 minutter fra Danmark
B&B værelser
Enestående natur
Gå-afstand til FUR Bryghus
Udsigt over Limfjorden

Kom ned i gear...

OV E R NAT NING / HAN DEL

OV E R NAT N I N G

Broagervej 1a

Sæson 2022: 1/4 til 2/10

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

Fuur Farm Vest

OVERNATNING

35

3 lækre ferielejligheder

Bed and Breakfast

Unikke beliggenheder
- smagfulde indretninger

Togvognen - Perron 53

Artwork by: www.ideal-grafik.dk

24
24

Ferielejlighed

Ferielejlighed
Ferielejlighed
Ferielejlighed
Ferielejlighed
udsigt over Limfjorden
med skøn udsigtmed
over skøn
Limfjorden

skøn udsigt over Limfjorden
56Dejligmed
med
skøn
udsigt over
over Limfjorden
Limfjorden
med skøn udsigt
over
Limfjorden
ferielejlighed,
med
skøn
udsigt
50 kvm med tekøkken

Dejlig ferielejlighed,
50 kvm med tekøkken
og bad.
Plads til 2-4 personer,
stor terrasse og grill.

CamperSTop

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

Dejlig
ogferielejlighed,
bad.
50 kvm med tekøkken

Plads til 2-4 personer,
Dejlig
og bad.ferielejlighed,
storferielejlighed,
terrasse og grill.
Dejlig
Plads
til 2-4
personer,
50 kvm
med
tekøkken
storkvm
terrasse
og grill.
50
med
tekøkken
og bad.
www.ferie-fur.dk
og
bad.
www.ferie-fur.dk
Plads til 2-4 personer,
Plads
til 2-4 personer,
stor terrasse
og grill.
stor terrasse og grill.

www.ferie-fur.dk
www.ferie-fur.dk

Hanne og Leon Bro
Husvej 8 · 7884 Fur

Hanne og Leon Bro
Tlf. 22493430
Husvej 8 · 7884
Fur
lykkebro6@gmail.com
Tlf. 22493430
lykkebro6@gmail.com
Hanne og Leon Bro
Hanne og Leon Bro

Husvej 8 · 7884 Fur
Tlf. 22493430
lykkebro6@gmail.com

Hanne
LeonFur
Bro
Husvej 8og· 7884
Husvej
8
·
7884
Fur
Tlf. 22493430
Tlf.
22493430
37
lykkebro6@gmail.com
lykkebro6@gmail.com

82

Sundevej 53

Med kort afstand til “hvor det sker”

med skøn udsigt over Limfjorden

1
re
19,
4 6
Fur - Tlf. 20 2

43

Skovtved 19

Langt fra alt - midt i naturen

25

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

7

St
en
ø

Nostalgi - med udsigt
til solopgang over Limfjorden

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

Søndergårdevej 64, 7884 Fur
Tlf. 2031 2032
Åbent når flaget er ude eller efter aftale
Se mere på Facebook og Instagram

25

21

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

MEGET MERE END

nomi
Gastro

- Tank 24 timer i døgnet!

Oplevelser
i verdensklasse

- Sie können rund um die
Uhr tanken!

OK Benzin

HAN D EL

#BAREDANMARK

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

Det autentiske, uberørte, nærværende og
uforstyrrede fjordlandskab venter på dig

Håndkøbsudsalg - Handverkaufartikel

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

7

Vandring, cykl

Outdoor

Unikke udsigter
og seværdigheder
RÅKILDEVEJ 6
7884 FUR

ing, kajak, surf
, sejlads

ÅBEN 8-21

26

Kunst og kultur

Skjulte skatte

Blomster & Brugskunst
Buketter - dekorationer - delikatesser
gaveideer - tøj og meget andet

Læs mere og book unikke oplevelser
på www.ferievedlimfjorden.dk

_______________________________________________________________________________

Stenøre 19 • 7884 Fur • Tlf. 5120 3108

Mail: Cirkelinefur@gmail.com

22
DL_ann_StruerGuide_145x210mm.indd 1

29/11/2021 09.38

Åbent hele året

27

26

WEEKENDS
HELLIGDAGE
SOMMERFERIE

27

50

42

Carl Gustafson Ceramics

Åbent værksted 11-17
i ferie perioder
- og når flaget er ude

Reginas Staffeli.dk

36

HAN D EL

HAN D EL

Nr. Madsbadvej 18
7884 Fur
Tlf. 2232 8980

55

Voksmaling - Encaustic-Art
Porcelæn

Regina Egenæs

-

+45 2363 2365

e-mail: regina@egenaes.com

Ellen Bye
ByeJensen
Jensen
Ellen
+45
4043
4817/+45
6137 7562
+45 40434817/+45
61377562
Madsbadvej
Fur,
Madsbadvej40,7884
40

48

Bette Jenses Vej 6 - 7884 Fur
Åbent lø. 9. april - fr. 30. sept.
Kl. 13 -17 - Mandag lukket

57

Fur Gaardbutik

7884 Fur

23

7
Nem og sjov hobby at brygge øl selv.
-Vi gør det let at komme i gang...

28

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:
Alle skoleferier åbent kl. 12-17.
Se i øvrigt på: www.Furhereford.dk
der er alle åbningstider - eller ring på 2938 3065.

Åbningstider: Når flaget er ude.
Kan også følges på facebook.

Bestil på webshop www.BrygGrej.dk
- eller besøg brygshoppen på
FUR Camping - Råkildevej 6 - 7884 Fur

Stenøre 19 . 7884 Fur . preben-ingelise@privat.dk
Tlf. 2094 8817 / 2280 6214

58

Det lille værksted

Unika Keramik - Fur
På Herrens Mark
Blegagervej 6
7884 Fur

Tlf.: 51606450

51

29

28

Kunsthåndværk

6

KUNST OG KUNSTHÅNDVÆRK
GARN OG UNIKASTRIK
VIN AF EGEN IMPORT

HB FISK
ALT I FERSK FISK OG RØGVARER
Fiskebilen på Fur Havn
Kontakt Benny - 30 14 18 53

– alt i højeste kvalitet

29

Åben april-juni: To.-sø. kl. 11-17
Åben juli:
Ti.-sø. kl. 11-17
Åben aug.-okt.: To.-sø. kl. 11-17
Samt når flaget er ude – åbner gerne efter aftale
Stisagervej 31 · 7884 Fur · Tlf: 2122 2054 / 2714 0032 · rakla@mail.dk · www.rakla.dk

11

- fra haver og natur -

OP L E V E L SER

1

'DEN BLINDE VINKEL'

Stenøre 10, 7884 Fur
+45 28 94 28 95 - smagenaffur@gmail.dk

OP L E V E L SER

FUR FRA

Lokale specialiteter
fremstillet af øens
råvarer - bæredygtigt,
enkelt og velsmagende

Ø-RUNDTUR
1

5

Sommerudstilling
i uge 28 - 29 og 30

Fur kirke er Vejkirke
Fur Kirke er Vejkirke
og- er
åben
forfor
besøg
og er åben
besøg dagligt
dagligt frafra7.30-17.00
7.30-17.00.

MED BUS OG
BLIND GUIDE

Få en øjenåbner, når der serveres
en cocktail, der er blandet af
faglig viden og en stor portion
jysk lune og underfundighed

Gudstjeneste
hversøndag.
Gudstjeneste hver
søndag.
www.furkirke.dk

30

40

30

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

JOHN BERTELSEN

tager med i bussen og fortæller
om alt det man ser - og mere til

GUIDEDE TURE I JULI

5 juli - kl. 11.15
12 juli - kl. 11.15 + 13.00
19 juli - kl. 11.15 + 13.00
26 juli - kl. 11.15
Afgang fra Fur Færgekro

BILLETTER KR. 150,- SÆLGES ONLINE PÅ WWW.VISITFUR.DK

31

www.furkirke.dk

31

SE R VI CE

OP L E V E L SER

1

www.fursommerhuse.dk

Cykeludlejning - Fursund Turistinformation
Damecykler 3 gear / EL-cykler / EL-MTB / MTB / Børnecykler
Cykelvogne / Cykelstole / Cykelhjelme

Stenøre 10 . 7884 Fur . Tlf. +45 9759 3053 . info@visitfur.dk

DE STØRSTE ARRANGEMENTER PÅ FUR
Muslingedagen - lørdag d. 28. maj
Fur Rundt - lørdag d. 9. juli

32

Fur Bryghus - sommerkoncert
- lørdag d. 13. august

32

Limfjorden Rundt træskibssejlads
- fredag d. 16. september
Kunstudstilling i forsamlingshuset
10. - 31. juli
Jul på Fur - 27. november

GRATIS
FÆRGE
8. april - 7. maj 2022
og 23. sept. - 23. okt. 2022
Personvogne, campingvogne,
trailere, motorcykler, knallerter,

33

DET SKER 2022

cykler, busser og gående.

Ikke erhvervskøretøjer.

33

Vognmand Jens Dahl ApS
Anders Sørensens Vej 27
7884 Fur
Mobil 40 50 11 12
mail@vognmandjensdahlfur.dk

OPSYN MED DIT SOMMERHUS I VINTERPERIODEN

SE R VI CE

- ring og hør nærmere

Salg & levering af:
Sand, grus & skærver
Flis & bark
Træpiller & briketter
(Også i trailer salg)

NATURGAS - FJERNVARME - SOLVARME - FASTBRÆNDSEL - OLIEFYR - STOKERFYR
VARMEPUMPE - JORDVARME - BRÆNDEOVN - ALT I SMEDE & BLIKARBEJDE - ALT I VVS

41

VOGNMAND

v/John Eskildsen
Fur Malerfirma

FUR MASKINSTATION
Hans Madsen, Madsbadvej 48, Fur

n
n
n
n
n
n
n

Alt malerarbejde udføres

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

Vognmandskørsel
Truck- og Maskintransport
Ekspreskørsel

22

Fragtrute daglig:

SKIVE

47

 Breum

Tagpapmanden
Algebehandling af alt slags tag, stråtag,
træværk, fliser og vægge - kontakt

Tlf. 20 73 43 89

 Durup

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

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

E-mail: bjarneskuret@gmail.com

 Fur
 Jebjerg

Aut. EL-installatør
Henning B. Jacobsen

Bjarnes Tagdækning

 Roslev

Tlf. 97 59 31 32
www.fbfragt.dk

Debel 26, Fur
Tlf. nr.: HC 2463 6542 - Jonas 2426 3213
31

26

TØMRERMESTER

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

19

Biltlf. 20 25 30 25

30

35

28

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

Biltlf. 40 95 51 19

FUR EL-SERVICE

34

20

34

John Maler

34

Alt i transport og:
Container udlejning
Kran arbejde
Rendegraver
Minigraver

SE R VI CE

49

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

35

side

FurNyt - netavis, info, nyheder og livet på Fur

Grundvandsbeskyt

telse

DSE-MÆGLER

poul olesen

Brug Furs

To 	
  fra	
  Fur	
  med 	
  ved

SE R VICE

Englebazar	
  i 	
  Fur	
  m

	
  2010

Oversigt - Time
for time - Weeke
Næste 9 dage nden
Radar - Avance
ret kort

www.furnyt.dk
er adressen på Furs hjemmeside og den er i dag Br
øens
elektroniske
andi
ng Fur
ansigt udadtil. Her kan alle, uanset hvor de opholder sig i verden,
holde sig
OK
orienteret om, hvad der sker på “Danmarks skønneste ø”.

december - 2010
idet det var 50.s
var noget af en
indstyvende gan
mærkedag her på
missionshuset
at sko
lebørnene opfø
Fur,til grundvandsbeskyttelse for Fur
Eng,lokal
arbejdsgruppe
skal
en indsatsplan
rteudarbejde
det flotte kryb
besdrikkevand
pil i
Borgere skal også fremover kunne tappe
rent
fra hanen. Derfor er der gået
et arbejde i gang med at beskytte grundvandet, og at finde ud af, hvilke nødvendige
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V E L KO M M E N T I L Ø S T S A L L I N G

Østsalling ruten
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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.
Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem ”Jenle”, Thise Mejeri,
Sundsøre Pakhus, Skulpturlandsbyen Selde, Lyby Strand og
meget mere.

V E L KO M M E N T I L Ø S T S A L L I N G

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Aakjærs Kunstnerhjem - www.jenle.dk

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 originale
Künstlerwohnhaus von Nanna und Jeppe Aakjær ”Jenle”,
Thise Mölkerei, Sundsøre Pakhus (Museum) und das
Skulpturendorf Selde, Lyby Strand und vieles mehr.

Brænderiet Limfjorden - www.braenderiet.dk

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 artists home of Nanna & Jeppe Aakjær “Jenle”, Thise dairywork,
Sundsøre Warehouse, the Sculpture village of Selde, Lyby
Strand and lots more.

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Østsallings logo - Skiltestolpen
Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

www.ferievedlimfjorden.dk
www.visitfur.dk

www.oestsalling.dk
www.fursundegnen.dk
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Welcome to Østsalling

Sønder Thise med Sundsøre i baggrunden.

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

V E L KO M M E N T I L F U R S U N D E G N E N

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Da Winti, Selde - www.dawinti.com

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Et af Åsteds-borgernes gavlmalerier efter ide af
kunstner Deirdre O‘Mahony
Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Junget Bytorv, Multibutik

Skulpturlandsby Selde

Billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen

- en platform for skulpturforsøg i det offentlig rum.

Eskov Strand

Marianne Jørgensen: UTOPIA.
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7007 ege (Parafrase over Beuys »7000 Oaks«)

Alle værker på Fursundegnen
er skabt i samarbejde
med borgerne

Junget

Kunstprojekterne på Fursundegnen støttes af Skive Kommune,
Statens Kunstfond og andre fonde

Oplev Østsalling

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Fugletårn, Selde Vig

Middelalderborgen Østergård, Åsted

Historie
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.

Sundsøre Lystbådehavn

Middelalderborgen Østergaard
Østergaardsvej 1, Åsted
7870 Roslev
www.middelalderborgen-oestergaard.dk

Åsted Nisserne
-sten med lokalhistorie

Sundsøre Pakhus

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.

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

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.
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.
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Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Gangsti.

Thise Bypark

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Vidste du..?

Salling Traktorservice
er andet end
røde traktorer
Vi har en stor have- & parkafdeling,
med alt til både private og erhverv.
Bedst af alt
– vi er altid
lagerførende
af de fleste
varer!

• Robotplæneklipper
• Havetraktorer
• Haveredskaber
• ATV’ere
• Motorsave, hækklippere, buskryddere mm.
• Arbejdsbeklædning
HAVE & PARK

Er du blevet nysgerrig på,
hvad vi kan tilbyde?
Kig forbi, få professionel
vejledning eller kontakt
Søren Goul

Salgskonsulent • Tlf. 26 89 59 53
sg@salling-traktor.dk
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LYBYSTRAND - Krostue og Iscafé.

47

11

3

https://www.facebook.com/
DagliBrugsenSelde
https://www.facebook.com/DagliBrugsenSelde

10

Tlf. 97 57 10 18

Viumvej 8
7870 Roslev
Tlf.: 97571385

7

E-mail:

Roslev@sallinghallen.dk

N o rdsallNordsallings
ings hyggeligste D aglhyggeligste
igvarebutik placeret i Selde,
m i dt i Grødemarken. Vi har Tips, Lotto og f orskellige Pak k edagligvarebutik
shops. Fiskemand onsdag iplaceret
ulige uger. i Selde,

midt i Grødemarken. Vi har tips,
lotto og forskellige pakkeshops.
Fiskemand onsdag ulige uger.

Hjemmeside:
www.sallinghallen.dk

9

- smag forskellen...
8

12

Aakjærselskabet byder
velkommen til Jenle...
Besøg Jenle...

Alt tømrerarbejde udføres

De nærmeste afdelinger
finder du i Skive og Nykøbing Mors

- uforpligtende tilbud gives

Byggeservice ApS
48

Medicin kan bestilles til afhentning i
Selde og Fur Dagli Brugs

v/KRISTIAN SKRIVER

Aakjærsvej 13, Breum, 7870 Roslev
Tlf. 21 29 64 37
kontakt@skriver-byg.dk
www.skriver-byg.dk
Garantiordning

Selde

Jeppe Aakjærs hjem
og den dejlige natur...

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

Roslev/Balling Apotek

●
●
●
●

Rundvisning
Museum
Café
Arrangementer, som f.eks.
Jenle- festen, Litteraturdag,
Aakjær aften, koncerter, foredrag
og arbejdende værksteder
● Digterruten
● Trolderuter
Vi har daglig åbent i sommerperioden,
se nærmere på vores hjemmeside.
Der er åbent for selskaber i perioden
31. marts til 31. oktober.
Se mere på www.jenle.dk

Aakjærs Kunstnerhjem ”Jenle”
Jenlevej 6 . 7870 Roslev . Tlf. 24 26 00 25
GPS: 56.665063 - 9.086529
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Vi er her for dig!

4

OP L E V E L SER

I mejeriets ostebutik
kan du smage på
udvalgte oste, 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.

T HIS E
MOLKEREI

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

Å BNING STIDER / O PEN IN G HO UR S/ Ö FFN UN GSZEITEN :
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 D EL

TH ISE M E JE R I T HI S E DA IRY

M E J E R I M E D PA S S I O N
SUNDSØREVEJ 62 · THISE ·
7870 ROSLEV · WWW.THISE.DK

Mogenstrup Strand

ThiseMejeri_123x100mm_annonce_2022.indd 1

5

09.11.2021 13.21

Hvalpsund-Sundsøre

Din smutvej over Limfjorden

Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Beliggende i Ø-Salling ved
færgeoverfarten HvalpsundSundsøre. Der er fri entré.
Museum for den lokale
færgeoverfart med tilbageblik bl.a. på jernbanefærgens
tid under Aalborg Privatbaner.
6
Åbent 1. april - 30. september.
Overnatning ekskl. sengetøj koster pr. døgn
pr. person 25 kr. - Kontakt evt. 21 39 21 98.

Vær med til at støtte op
om den lokale turistbus

13

Vær med til at støtte op om den lokale turistbus
Vær med til at støtteTuristkørsel
op om den lokale turistbus

Turistkørsel
i ind- og udland
mereog
på: www.breumturist.dk
i Se
indudland
Se mere på: www.breumturist.dk

Syrenvej 19, Breum - 7870 Roslev

Syrenvej
19,90Breum
7870
Tlf. 22
00 58 -- 20
24Roslev
24 81
Tlf. 22 90 00 58 - 20 24 24 81

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
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“Sundsøre Pakhus”: Museum med primitiv
overnatning i en restaureret godsvogn

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

hvalpsund-sundsoere.vesthimmerland.dk

15 og 45
00 og 30

Telefon +45 20 60 95 00

1

14

Æ’Tømmer

SKULPTURLANDSBY
SELDE

•
•
•
•

OP L E V E L SE R / SE R VICE

OP L E V E L SE R / SE R VICE

Alt i snedker- og tømrerarbejde

tlf. 20 13 70 84

36 skulpturelle værker, selvsyn el. rundvisning
Selde Kirke, udsmykning af Erik Heide
Seldeco, butik med dansk kunsthåndværk
Da Winti, kunstsamling og café, åben efter aftale

www.ætømmer.dk

2

B&B
B&B på ”Feriegården” i Floutrup ved Fursund

Seks dobbeltværelser, fælles badeværelser, gæstekøkken
Adresse: Søborgvej 11, Floutrup, 7870 Roslev
Tlf.: 3511 7711 /2172 8772 /2091 3850
www.dawinti.com

www.fursundegnen.dk www.dawinti.com

Torsdage 7.7 · 14.7 · 21.7 · 28.7 · 11.8 – kl. 18-21
Torsdage 18.8 · 25.8 – kl. 11-14
Onsdage 13.7 – kl. 14-17
Fredage 22.7 · 29.7 – kl. 14-17

Bistader på Jenle.

Afgang Nykøbing Havn kl. 18
Afgang Nykøbing Havn kl. 11
Afgang Nykøbing Havn kl. 14
Afgang Nykøbing Havn kl. 14
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�oulsen � �ester
N����

�e�jerg

Næstildvej 1B, Oddense
7860 Spøttrup
Tlf. 97 58 11 00
E S�g 7860�5�9
�osen��ven �7
786@edc.dk
�u har du chancen for at erhverve
D

�a� 78�02558

�olig�edsvej 8
�ummelig villa med dobbelt muret garage med nyere mahogni porte. Såvel
på beboelsen samt garagen er der skiftet tag til betontagsten i 200� og skiftet tagrender. �r med bl.a. � værelser, vinkelstue, lyst badeværelse. Opvar-

�rik
�redbor�

�erete
Pedersen

�jendomsmægler� �jendomsmægler
�nde��ver

Kom godt videre�
B�lling

52

�nna
�ester�aard

v��nna �estergaard �jendomsmægler, ���

S�gs�e��ndler
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Voksen kr. 260 · Børn kr. 150 · Familiebillet (2 voksne og 2 børn) kr. 670

�� ����

�em

53
G

S�g 7860�5�8

en god og velholdt villa i 1 plan, til
en meget attraktiv pris. �remstår
vedligeholdt, hvor bl.a. taget er
blevet malet for ca. 4 år siden, og
terrassepartiet i stuen er blevet udskiftet.

B�llingvej �6
�er har vi et lille charmerende og
prisbilligt byhus opført i to plan
med stueplan og kælder. �r med
bl.a. dejlig stor stue. �yggeligt spisekøkken. Stort værelse. �oilet.
�ælderen med flere disp. rum og
lille gildestue. �dhus på �0 m�.

Pris/udb.
495.000/25.000
Brutto/netto
2.710/2.738
Alternativt finansieringsforslag:

Pris/udb.
325.000/25.000
Brutto/netto
2.183/2.13�
Alternativt finansieringsforslag:

E

�a� 78�023�3

���jærsvej 57
Baadsgård udbydes til salg� �lot harmonisk ejendom med gode udhuse, beliggende få minutters kørsel fra Skive. Boligen er flot istandsat og moderniseret og fremtræder overalt indflytningsklar. �ulighed for leje af mere jord.
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Himmerland. Stendal Høje bliver i dag kaldet for ”Bette Jenses Hyw”.
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Seværdigheder
TOP 10
på Fur på Fur
Seværdigheder

Alarm - Notruf - Emergency

7.) Langstedhuller er et system af erosionsslugter udformet efter istiden. Området er
Alarm:
Ambulance,
brand,og
politi
– tlf.: 112
6.) Østklinten er den mindste af øens molerklinter, hvor moler og askelag kan
6.) Østklinten er den mindste
af øens molerklinter,
hvor moler
askelag
kan
et af de mest naturskønne på Fur. I det tidlige forår er skrænterne dækket af Hulkravet
Alles
Lægehus
Lægehus,
Fur
Landevej
124-126, Branden, 7870 Roslev · Tlf.: 9759 6100
Læge:
studeres. Fra toppen af Østklinten er der en fantastik udsigt ud over Limfjorden.
studeres. Fra toppen af Østklinten er der en fantastik udsigt ud over Limfjorden.
Kodriver og Nikkende Kobjælde.
Tlf. tid: man-fre kl. 8-12. - Konsultation efter aftale.
Lægehuset
10, 7870neRoslev · Tlf.: 9757 1466
7.) Den Røde Sten er en rustrød sandstensklippe, der står frem i strandkanten
7.) neDen Røde Sten er en rustrød sandstensklippe,
der stårRoslev:
frem iViumvej
strandkanten
8.) Bette Jenses Hyw var oprindeligt Furs højeste punkt, men højen blev gravet væk i
Lægevagt:
Alle
hverdage
efter
kl.
16
samt
lørdag
den for klinten. Den er dannet på samme måde som Rødstenen, men er altidden
rød,
for klinten. Den er dannet på samme måde som Rødstenen, men er altid rød,og søndag · tlf.: 7011 3131
1962. I dag er bronzealdergravhøjene Stendal Høje øens højeste punkt 76 m.o.h. Herfra
fordi den vaskes ren af det salte vand, som yderligere forstærker jernindholdets
fordi den vaskes ren af det salte vand, som yderligere forstærker jernindholdets
er der udsigt over det meste af Fur til Livø, Mors, Thy, Salling og Himmerland. Stendal
rustprocesser i overfladen.
rustprocesser i overfladen. Notruf:
Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei - Tel.: 112
Høje bliver i dag kaldet for ”Bette Jenses Hyw”.
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Alles Lægehus,
Lægehus Fur Landevej 124-126, Branden, 7870 Roslev · Tel.: 9759 6100
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Ärzt:

8.) Lille Knudshoved er Furs vestligste punkt. Klinten er opbygget af moræneler
8.) Lille Knudshoved er Furs vestligste punkt. Tel.
Klinten
er opbygget
af moræneler
Zeit: Mon-Frei
8-12 Uhr.
- Sprechstunde nach Vereinbarung
9.) Fur Museum er et landskabshistorisk og geologisk museum med en enestående
overlejret af smeltevandssand. Oven for klinten findes resterne af de lyngarealer
overlejret af smeltevandssand. Oven for klintenLægehuset
findes resterne
de lyngarealer
Roslev: af
Viumvej
10, 7870 Roslev · Tlf.: 9757 1466
samling af fossiler fra moleret. Om sommeren arrangerer museet fossiljagt på Nordfur,
der dækkede Nordfur omkring år 1800.
der dækkede Nordfur omkring
år 1800.
Ärztlicher
Notdienst: Täglich nach 16 Uhr Samstag/Sonntag · tel.: 7011 3131
hvor der formidles om vulkaner, askelag, moleret og fossiler, hvorefter man under kyndig
vejledning selv får lov at lede efter fossiler.
9.) Knudeklinterne er Furs mest imponerende molerklinter. Moler og askelag
9.) Knudeklinterne
er
er Furs Emergency:
mest imponerende Ambulance,
molerklinter.
Moler og askelag er
Fire, Police – tel.: 112
her oppresset i flager og folder, der kan ses over en strækning op ca. 600 m.her
Påoppresset i flager og folder, der kan ses over en strækning op ca. 600 m. På
Alles Lægehus,
Lægehus Fur Landevej 124-126, Branden, 7870 Roslev · Tel.: 9759 6100
Doctor:
11.) Gammel Havn er fra 1911. Havnen var Furboernes livsnerve til den lukkede i 1956
stranden langs klinten er der gode muligheder for at finde fossiler.
stranden langs klinten er der gode muligheder for
at findetime:
fossiler.
Telephone
Mon-Fri 8-12 am. - Call for appointment
pga. tilsanding. Fiskerne flyttede da til en nybygget havn ved færgestedet. I et bundLægehuset Roslev: Viumvej 10, 7870 Roslev · Tlf.: 9757 1466
garnshus fra 1925 er der i dag indrettet en udstilling om havnen, fjorden og fiskeriets
10.) Gammel Havn er fra 1911. Havnen var Furboernes livsnerve til den lukkede
10.) Gammel Havn er fra 1911. Havnen var Furboernes livsnerve til den lukkede
Doctors out of hours: Mon-Fri after 4 pm – Saturday and Sunday · Tel: 7011 3131
udvikling.
i 1956 pga. tilsanding. Fiskerne flyttede da til en nybygget havn ved færgestedet.
i 1956 Ipga. tilsanding. Fiskerne flyttede da til en nybygget havn ved færgestedet. I
et bundgarnshus fra 1925 er der i dag indrettet en udstilling om havnen, fjorden
et bundgarnshus
og
fra 1925 er Apotek/Apotheken/Pharmacies:
der i dag indrettet en udstilling om havnen, fjorden og
12.) Østklinten er den mindste af øens molerklinter, hvor moler og askelag kan studeres.
fiskeriet udvikling.
fiskeriet udvikling.
Roslev Apotek, Jernbanegade 17, 7870 Roslev. Tlf. 9757 1018
Fra toppen af Østklinten er der en fantastik udsigt ud over Limfjorden.
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For- og bagsidefoto:

Mik 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

