
Nørre Vorupør

Da der var flest, var der 
27 store kystbåde, der 
fiskede fra Vorupør, men da 
Hanstholm Havn åbnede i 
1967, fortrak mange fiskere 
dertil. I dag er det derfor 
fritidsfiskere, der sejler ud 
fra Vorupør Landingsplads.
Ved Landingspladsen 
finder man Vorupør Red-
ningsstation. Herfra blev i 
perioden 1851 til 1986 red-
det 621 menneskeliv, og 
redningsstationen er fortsat 
en vigtig aktør ved kysten.
Nr. Vorupør er et af de stør-
re fiskerlejer på Vestkysten. 
I slutningen af 1800-tallet 
skete der her en udvikling, 
som fik stor betydning for 
alle kystfiskere i Thy.
I 1898-99 indbragte 
fiskeriet i Stenbjerg og 
Vorupør lige så meget som 
det øvrige fiskeri på hele 
kyststrækningen mellem 
Bulbjerg og Nymindegab.
Nørre Vorupørs kerne er 
domineret af husene langs 
den lange Vesterhavsgade, 
som leder ned mod lan-
dingspladsen, fiskerlejets 
hjerte. Nogle af landings-
pladsens pakhuse bruges 
stadig og vidner om fisker-
lejets historie. Side om side 
med disse ligger forskellige 
butikker, cafeer og turistat-
traktioner, der giver Voru-
pør sit helt eget særpræg. I 
Nordsøakvariet kan man se 
fisk fra Nordsøen, og der 
er forskellige børnevenlige 
aktiviteter.
Vorupør Museum, Vester-
havsgade 21, Nr. Vorupør, 
er åbent fra 1. april til 31. 
oktober.
Disse oplysninger har jeg 
fundet på Nationalpark 
Thys hjemmeside. www.
nationalparkthy.dk

Lodbjerg Fyr

Jeg kørte fra Stenbjerg til 
Lyngby og via Svankær, 
Hedegård, Ørum og gen-
nem Lodbjerg Klitplantage 

og er her ved Lodbjerg Fyr.
Fyret blev bygget i 1883 
og tændt første gang 28. 
november 1884. Fyrtårnet 
er 35 meter højt, og lyset 
har en højde på 48 meter 
over havet.
Fyret er åbent for besøg i 
dagtimerne. Ved indgan-
gen er der en plancheud-
stilling om fyrtårnets og 
områdets historie. Ved fyret 
er der en primitiv lejrplads 

med shelter, hvor man kan 
opleve natten og det blin-
kende fyr.

Vestervig Kirke

Fra Lodbjerg Fyr kørte 
jeg videre mellem Ørum 
Sø og Flade Sø til Krik og 
derfra til Vestervig og her 
ses Vestervig Kirke, som er 
nordens største landsby-
kirke.
Slut for denne dag.

Tvorup Kirkeruin

Jeg kørte ud af Stenbjerg 
denne morgen via Istrupvej 
og til Kalkværksvej, Nørhå-
gårdsvej, Nørhå, og ad Ty-
skebakken til Faddersbøl. 
Herfra tog jeg retning mod 
Jannerup og på Kanalvej 
kom jeg forbi en mølle, 
som var til salg. Efter møl-
len kørte jeg til Hundborg, 
og ad Vorupørvej og ind ad 
Råstrupvej og Rosvangvej 
til Kanalvej igen og til Tvo-
rup Kirkeruin, som kan ses 
her på billedet.
Jeg brugte noget tid på at 
gå rundt for at se på kir-
keruinen og tog også flere 
billeder derfra, men her har 
jeg udvalgt det ene foto for 
at vise lidt om, hvordan det 
ser ud.


