Vi har en plan
med

Drivvejen
Vandreruten Drivvejen er betegnelsen for et net af
historiske veje kombineret med nye stiforløb gennem
Vest- og Sønderjylland. Drivvejen er en del af
North Sea Trail - en vandresti, der går gennem
landene som omkranser Nordsøen. Stien passerer
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England
og Skotland og har en totallængde på ca. 5.000 km.
Drivvejene fra Limfjordens frodige græsgange til
markederne i Slesvig-Holsten forløb gennem øde vestjyske
hedelandskaber, indlandsklitter, moser og ådale.
Landskabet gennemgår hele tiden forandringer, og i dag er
hederne fragmenter i et opdyrket og skovklædt landskab
gennemskåret af trafikerede veje. Tidligere vadesteder
er erstattet med broer.
En vandretur langs Drivvejen kan give os moderne
mennesker indblik i de kulturer, der har været med til at
forme landskabet. Gennem naturfredning forsøger man
at sikre nogle af de historiske landskaber, velvidende at
der kun få steder findes oprindelig natur.
Drivvejen, den vi vil vandre i etaper, går fra Thyborøn og til
grænsen. Den er over 200 km lang og fuld af spændende
kulturhistoriske seværdigheder og flotte naturoplevelser.
Vi planlægger at dele forløbet op i 10 etaper med en længde af ca. 20 km.
Vi lægger ud med to etaper i efteråret 2016 og de næste to i foråret 2017.

Drivvejen - 1. etape
Thyborøn - Klinkby
Lørdag den 24. september, kl. 9.15 fra Enghavens p-plads.
Vi mødes i Enghaven, samles i bilerne og kører til Klinkby St.,
hvor vi parkerer. Der er 40 km fra Holstebro til Klinkby. Vi
skal med toget til Thyborøn kl. 10.35, og vi står af ved
Thyborøn Kirke efter ca. 20 min. Billetten koster 20 kr.
Inden vi begiver os ud på 1. etape af Drivvejen skal vi ind og
se Thyborøn Kirke. Den moderne kirke blev indviet i 2011.
Turen er på ca. 20 km.
Vi holder passende pauser undervejs.
Turen er en madpakketur, så du skal selv medbringe mad og
drikkevarer. Vores frokost spiser vi ved Vesterhav Camping,
hvor der er adgang til toiletter, og der er mulighed for at købe
kaffe (10 kr. i automat) og måske en is.
Vi ankommer til Klinkby hen på eftermiddagen og kører retur
til Holstebro.
Tilmelding til Vagn Madsen, tlf. 30 11 78 15 eller turleder
senest torsdag den 22. september.
-----------------------------------------------Tilmelding til Drivvejen - 1. etape
Navn ...............................................og .................................................
Tlf. ..................................
Jeg har mulighed for at køre til Klinkby

Ja

Nej

