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Vi foreslår, at du kommer til vort velkomst-
møde, som foregår på Turistcenter Vedersø

Klit søndag kl. 13. Her vil du blive orien-
teret om ugens spændende aktiviteter.

Det er gratis at deltage i Træfpunkt®, når
du har booket din ferie hos en af de viste

partnere (husk at medbringe lejebevis). Ellers
koster det kr. 40,- pr. person at blive medlem 
af Træfpunkt®. Deltagerbevis kan købes på

Turistcenteret i Vedersø Klit.

Vær med i de mange 
aktiviteter og mød nye 

legekammerater!

Flere gange om dagen arrangeres der i juli og august 
aktiviteter for børn, både store og små. 

Vore populære aktivitetsværter sørger for, at ingen keder sig. 
Der laves forskellige former for besøg, fisketure, lege, 

oplevelser m.m. Alle aktiviteter foregår på dansk og tysk.
Aktiviteterne henvender sig til hele familien, 

flere er endda lagt an på, at forældrene skal være med. 

Vi glæder os til at se dig!

Sponsorer:

TURISTCENTER VEDERSØ KLIT
Havvej 6, Vedersø Klit, 6990 Ulfborg

Tlf. 9749 5199 · Fax 9749 6172
E-mail: vedersoe@ulfborg-turist.dk · www.ulfborg-turist.dk 

www.treffpunkt.dk 

Få mere at vide hos:

www.ulfborg-turist.dk
– eller se den gratis turistguide og 
aktivitetskalender for Ulfborg-Vemb.

Få mere at vide hos:

Vedersø Klit

Hvordan kan jeg deltage?

DK



UGEPROGRAM – FOR BØRN I ALLE ALDRE...
3. juli–2. september 2005
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Betaling:
Betaling ved tilmelding på Turistcenter Vedersø Klit.

Tilmelding/gennemførelse:
Der kan tilmeldes aktiviteterne på velkomstmødet, til aktivitetsguiden eller på 
Turistcenter Vedersø Klit. Åbent mandag-fredag kl. 10-18. Lørdag kl. 15-19. 

Søndag kl. 10-16. Alle arrangementer gennemføres ved min. 5 deltagere.

Mødested:
Vi mødes ved Turistcenter Vedersø Klit, Havvej 6, Vedersø Klit, 6990 Ulfborg

hvorfra vi kører i egen bil til aktiviteten – eller detailkort udleveres ved tilmelding 
og vi mødes direkte ved aktiviteten. Husk at give besked.

Dette sker også:
28. Juni– 31. August

Grønne tirsdage. I juli og august Torvedage ved Vedersø Klit
Turistcenter kl. 10–14.00. 

Kom og oplev den hyggelige markedsstemning, 
hvor også mange af egnens specialiteter vises

7. 14. og 21. Juli
Torvedage i Sdr. Nissum fra kl. 13–17.00. Mange boder 
og gode tilbud. Udendørs servering. Aktiviteter for børn

22. – 24. Juli
By- og havnefest i Thorsminde. Aktiviteter på Gammel Havn

hele weekenden, såsom tivoli, fiskeauktion og div. 
underholdning

22. Juli
Sommerfest fra kl. 12.00 i Husby. Torve- og 

kræmmermarked. Grillparty kl. 18.00.

7. August
Fåreklipning på Lystbækgaard kl. 14.00. 
Prøv selv af spinde af den nyklippede uld

29. – 30. Juli
Ringkøbingløbet kommer til byen. 
Se ca. 160 motorhistoriske biler

4. August
Demonstration af fårehundens arbejde på Lystbækgaard 

kl. 14.00. Pris 30,- kr

14. August
Fåredag på Lystbækgaard fra kl. 10–16.00. Der udstilles 60-
80 får af forskellige racer. Hyrdehundeopvisning. Køretur i de
naturskønne områder. Arbejdende stande med relation til uld

19. – 21. August
Ulfborg Marked. Heste- og smådyrsmarked, tivoli og 

masser af kræmmere på sportspladsen i Ulfborg

SØNDAG

Velkomst-
møde

Aktivitet Beskrivelse Alders-
gruppe

Gratis

Tidspunkt Pris DKK

Turistkontoret Vedersø Klit 
byder velkommen og informerer om ugens

muligheder

AlleKl. 13.00

MANDAG

Put & Take 

Aktivitet Beskrivelse Alders-
gruppe

40,-
pr. person

Ridning Børn 75,-
Voksne 50,-

(kun
hestevogn)
max. 15 
personer

Ca. 2-10 år Kl. 14.00

Tidspunkt Pris DKK

Fang alt hvad du kan. 
Fisk i put & Take sø i 2 timer. Fiskeudstyr 

kan lejes for kr. 20,- pr. stang pr. time. 
Rygning af fisk kan bestilles eft. aftale 

Alle

For de som gerne vil ride, men endnu ikke kan
tage med på tur. Vi går ned på marken og

henter hestene. Strigler og sadler op i fælles-
skab. Derefterr er der trækketure på banen

(forældrene fører) og en tur i hestevogn.
Ingen hestevognstur uden voksne (sikkerhed)

Kl. 10.00

TIRSDAG

Lav dine 
egne bolcher

Aktivitet Beskrivelse Alders-
gruppe

25,-.
pr. person/

Max
40 pers. 

Tidspunkt Pris DKK

Vi laver bolcher i sjove farver og mange sjove
former, og børnene elsker det 

Alle

St. George Børn 0-7 år
gratis

Børn 8-12 år
15,-

Voksne 40,-
Pensionister

30,-

AlleKl. 14.00 Se museet med vragdele fra de store 
strandinger hentet på havets bund. Tag et kig

gennem et rigtigt periskop, se de gamle 
dykkerdrageter og de gamle skibskanoner.

Særudstillingen ”Fabeldyr og eventyr” for børn
og barnlige sjæle, med havfrueer, Harry Potter

og andre sjove og mærkelige ting

Bøf og Besøg.
Besøg en 

bondegård.
Spisning

Voksne 100,- 
Børn

3-12 år 50,-
Max. 50 pers. 

AlleKl. 17.00 Besøg på en bondegård 
med mange kæledyr.
Trækketur med hest.

Tur med traktor og vogn.
Incl. spisning af gårdens kød og kaffe/saft

Kl. 12.00
Hold 2 

kl. 13.30

ONSDAG

Fisketur
med kutter

Aktivitet Beskrivelse Alders-
gruppe

Voksne 100,- 
Børn u/ 

10 år 75,-
Max. 12 
personer.

Tidspunkt Pris DKK

Tag ud med fiskekutter fra Thorsminde 
– en god og sjov oplevelse på 1,5 - 2 timer 

som giver masser af frisk luft og gode mulig-
heder for at få en stor fisk på krogen.

Fiskeudstyr kan lejes om bord på båden. 
Husk at købe fisketegn hvis du er mellem 

18 og 65 år 

Alle.
Dog ikke børn

under
6 år. 

Børn kun iflg.
med voksen.

Besøgsgård
30,-

pr. person
AlleKl. 14.00 Besøg en bondegård med mange kæledyr.

Trækketur med hest.
Tur med traktor og vogn.

Incl. kaffe/saft

Kl. 09.00

TORSDAG

Heldagstur
til Thyborøn

Aktivitet Beskrivelse Alders-
gruppe

Voksne: 115,-
Børn u/ 12 år

70,-

Tidspunkt Pris DKK

Vi tager toget ”Grisen” 
fra Vemb til Thyborøn, og ser Kystcenteret, 

et oplevelsescenter for store og små og 
besøger Jyllandsarkvariet.

- Tør du klappe en haj på hovedet og holde en
krappe i hånden?

- Sneglehuset, et hus ud over det sædvanlige,
huset er dekoreret med snegle inde 

og ude.
Prisen er incl. togbillet tur/retur, entre til

Jyllandsakvariet, Kystcentret og 
Sneglehuset

Alle

Sightseeing
langs den

jyske vestkyst

Gratis Alle/
Børn først fra
4 år og kun
ifølge med

voksne

Kl. 19.00 Nyd den jydske vestkyst fra kystsiden. 
En tur med kutteren MS Mindboen. 

En nydelsestur uden fiskeri i de første 
aftentimer

Kl. 10.00

FREDAG

Dragebygning

Aktivitet Beskrivelse Alders-
gruppe

20,-
pr. person

Tidspunkt Pris DKK

Lær kunsten at bygge 
sin egen drage. Og se om den kan flyve. Vind

er der for det meste nok af

AlleKl. 10.00


