
Ferie i  
Himmerland
Her oplever du det store i det små

Himmerland i børnehøjde

Smagen af Himmerland

Sov godt i Himmerland

Sjov for alle  
Himmerlandkrabber

Gå på opdagelse i  
Himmerlandkøkkenet 

Himmerlandluften får dig  
til at drømme sødt

M E G E T  M E R E  E N D

# B A R E D A N M A R K



2

Indhold
4  Himmerlandskaber

7  Livø 

8  Lille Vildmose

9  Feriecenter Øster Hurup

10  Himmerland i børnehøjde

12  Landal Rønbjerg 

14  Van(d)vittige oplevelser

16  Mariager Saltcenter

17  Glenholm Vingård

18  Himmerlands herlige historie

21  Stenaldercenter Ertebølle

22  Vesthimmerlands Museum

23  Rebildcentret - Thingbæk kalkminer

24  Smagen af Himmerland

26  Ud at spise i Himmerland

28  HimmerLand

30  Hotel Amerika

32  Meet Himmerland

34  Sov godt i Himmerland

36  Feriepartner Kattegat

38  Fang vilde havørreder

40 I vandresko gennem Himmerland

42  På tur med Micki Cheng

44  Himmerlands hyggelige købstæder

46  Muslingebyen Løgstør

47  Mariager - Handest Veteranjernbane

48  På tur med Christian Grau

50  Shopping i Farsø

52  Folkefest – Made in HimmerLand

53  Himmerlandskamp på golfbanen

54  Kom med til EU-folkemødet i Mariager

56  Camping i Himmerland

57  Næsbydale Badehotel

58  Himmerlands skønne byer

Udgivet marts 2021
Ansvarshavende: Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen
Layout: Design & Grafik 
Tekst: Stedkender
Billeder: Destination Himmerland, Mette Johnson,  
Nicolas Meier, Louise Rosenkilde Larsen, Ditch am Fish,  

@wesinthewild, Landal Greenparks, BRKnRib, Stenaldercenter Ertebølle

Husk !
Download app’en GoVisit og få  
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når du er i Himmerland.  
GoVisit kan hentes på GooglePlay 

og App Store



– her er der god plads og åbne vidder, og alligevel  
er alle gode oplevelser helt tæt på.

Indhold
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I Himmerland er du langt væk fra stor-
byens stress og jag, kilometerlange 
køer til top-attraktioner og myldretra-
fik. De eneste køer, du måske møder, 
har horn og græsser i naturen – en 
natur, som er åben for dig. 

Du kan komme tæt på naturen
PANORAMA-ruten ved Bramslev Bak- 
ker er fyldt med smukke udsigter, 
skiftende natur og er et sted, hvor 
du kan få pulsen op. Hvis du vil have 
pulsen lidt ned, kan du finde roen 
under en vandretur ad Hærvejen i 
Vesthimmerland, som tager dig gen- 
nem det dejlige himmerlandske land- 
skab. Tag til stranden ved både 
fjorden og havet, og nyd de åbne 
vidder. Og vil du opleve naturen 
fra en anden vinkel, kan du hoppe 
ombord på en af veteranjernbanens 
vogne, og nyde den smukke oplevel-
se siddende. Læs mere om de skønne 
landskaber her i magasinet. 

Tag familien med på jagt i de 
himmerlandske skattekamre
Himmerland er meget mere end na-
tur. Her finder du gode oplevelser for 
store og små, for områdets historie 
og kulturarv er utrolig spændende. 
Gå i stenalderfolkets fodspor og prøv 
kræfter med jagt, sejlads, flinthugning 
og ikke mindst dagliglivet i stenalde-
ren hos Stenaldercentret i Ertebølle. 

Gå direkte ind i jordens undergrund 
hos Rebildcentret, hvor du kan opleve 
de imponerende kalkminer. Du kan 
også opleve ringborgene Aggers-
borg og Fyrkat, som stammer fra Harald  
Blåtands tid. 

Forkæl dig selv i Himmerland
Skulle du have brug for overnat-
ning eller blive sulten under dit be-
søg i Himmerland, så har du et væld 
af muligheder. I trygge rammer, kan 
du blive forkælet med spa, over-
natte i trætoppene eller hygge med 
familien i et feriehus. De himmer-
landske gastronomiske oplevelser 
kommer du heller ikke til at mangle.  
Var det mon noget med himmer-
landsk vin, verdens bedste muslinger 
ved Kanalfogedens Køkken, høstet i 
Limfjordens vande, eller salt sydet i 
Mariager? Området er fyldt med pas-
sionerede ildsjæle, som er med til at 
give dig de bedste oplevelser i Him-
merland .

Vi håber, I får en skøn ferie i Himmer-
land – her er bare dejligt.

Vi ses i Himmerland
Jimmi Stæhr-Petersen
Turistdirektør

Velkommen 
til Destination Himmerland
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Himmer-
landskaber

Vi har ingen storbyer, intet menneskemylder og ingen køer - i hvert fald 
kun dem, der siger “muh.” Himmerland er i stedet fuld af vild, uudforsket 

og hemmelighedsfuld natur. Glæd dig til at opleve Nordeuropas næst-
største højmose, Danmarks næststørste skov og kilometervis af kyst. 
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Limfjordens evige blå strøm smyger sig langs stejle klin-
ter, bløde sandstrande og grønne enge. Den dybe, stille  
ro i Rold Skov bliver kun afbrudt af vindens susen i 
trætoppene og fuglenes sang. Mariager Fjord er som 
et blidt og salt kys mellem fyldige læber af skovdæk- 
kede skrænter. Mens du på de himmerlandske heder kan 
opleve en svunden natur, som en gang har dækket hele 
Himmerland. I Himmerland kan du høre dine egne tanker, 
finde roen og dig selv.

På to hjul, i turbåd og med tog
På kryds og tværs af Himmerland finder du den ene 
smukke cykelrute efter den anden. Selvom du ikke kan 
køre op ad Alpe D’huez her, skal Bramslev Bakker nok få 
pulsen og humøret op. Dette kuperede område finder du 
på rute 32, der tager dig hele den idylliske vej rundt om 
Mariager Fjord. 

Hvis du bliver træt, kan du hoppe ombord på turbåden 
Svanen, der sejler mellem Mariager, Hobro og Bramslev 
Bakker. Det er en både afslappende, hyggelig og billed-
skøn tur. Du kan kombinere sejlturen med en ligeså smuk 
togrejse med Mariager-Handest Veteranjernbane.

Vidste du, at Madum Sø ikke  
alene er Nordjyllands største  

badesø, men også er en af  
Danmarks reneste søer?

Nyd strand, sand og vand
Børnene løber hvinende af fryd gennem det knæhøje 
vand ved Øster Hurup. Her er sandstrand, læ fra klitterne, 
og Kattegat viser sig fra sin roligste side. 

Langs Limfjorden finder du også en række strande. 
Trend, Rønbjerg og Hvalpsund byder på blødt sand og 
lavt vand. Mens der ved Ertebølle er gode muligheder for 
at finde fossiler for foden af klinten.

Madum Sø er Nordjyllands største badesø. Himlen og de 
omgivende træer spejler sig i dens blanke overflade. Gen-
nem det krystalklare vand kan du tydeligt se sandbunden. 
Fra Kattegat til Limfjorden lokker Himmerlands rene vand 
til en dukkert.

Læs mere om hvor du kan tage en dukkert

Lille Vildmose
I Lille Vildmose, Nordeuropas største højmose, kan du 
opleve et anderledes og imponerende landskab. Her 
kan du både møde en elg og beundre en kongeørn. Den 
særegne natur byder på åbne, vidtstrakte moseområder 
med søer, birkekrat og enge.

FUN FACT
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Klatring og MTB
Du behøver ikke være Tarzan for at svinge dig under 
trækronerne i Onkel Toms Klatreskov ved Hobro. Stor 
som lille mærker her et sus af spænding, mens afstanden 
til skovbunden bliver større, og adrenalinen begynder at 
pumpe.

Sjov og udfordrende motion i naturen finder 
du også på MTB-sporene i Uhrehøje Plantage. 
Her kører du i det bakkede istidslandskab gen-
nem skov, over hede og mellem gravhøje.

Livø
Fuglene kvidrer og bierne summer. På vejen gennem den 
lillebitte, hvidmalede by er ingen biler, kun fodgængere 
og en snes klukkende høns. Livø er både forbudt for biler  

og hunde. I stedet finder du her en vild frodighed, som du 
kan gå på opdagelse i ad snoede stier, gennem urskov og 
langs strandenge.

video

Læs mere om Livø



Her er alle danske naturformer, bortset fra klit og klipper, 
fordelt på ca 320 hektar med natur, landbrug og ”byen” 
og i løbet af en time, kan du få en oplevelse af hele pa-
letten og hvis du er opmærksom - ikke mindst opleve det 
rige dyreliv med store flokke af dådyr, frøer og en kæmpe 
naturrigdom.

Naturstyrelsen driver fremtidens økologiske naturnære 
landbrug på Livø, der demonstrerer, hvordan en blanding 
af gammeldags landbrugshåndværk, moderne viden og 
redskaber dyrker højkvalitetsråvarer samtidig med, man 
fremelsker en stor biodiversitet. 

På øen finder du de hyggelige gamle institutionsbygning-
er med egne haver fra tiden med de gamle Kellerske an-
stalter og med købmanden i centrum i “byen”, krostue til 
selskaber, forsamlingshus og - lund og egen lystbådehavn.  
Se også den skønne teltplads med Salamandersøen ved 
den gamle skole.

Vandrerhjemsværelser, moderne ferielejligheder bookes 
via hjemmesiden. Havneleje betales via mobile pay og  
camping gebyr betales i købmanden.

Idag driver Kjøgemester & Oldfrue med Ulla og Jesper 
Bergholdt Livø Feriecenter og du kan følge opstarten på 
TV2 regionerne, hvor ”Liv på Livø” ligger klar, så du kan se 
dem. Ulla har du måske også oplevet i Masterchef.

I Købmandscafeen kan du nyde dagens måltider med 
hjemmelavede lokale specialiteter og ikke mindst lidt sødt 
til kaffen.

Oplev Livø og få en rundvisning
I er velkommen til på egen hånd at gå på opdagelse på 
Livø. Flere steder er store plancher opstillet, der fortæller 
om livet på øen, og øen byder på mange aktivitetsmulig-
heder for hele familien. 

Du kan lave aftale med Bente Kjærgaard, der er øens  
officielle guide, biavler, gift med bondemanden Karsten 
og hun fortæller levende om fortid, nutid, landbruget, 
økologien og naturen (fra kr. 1000) telefon 22 38 01 90  
beqk@nst.dk eller Jesper Bergholdt, der fortæller om Liv 
på Livø med røverhistorier fra nutid, fortid og fremtid (fra 
kr. 3000) telefon 40 61 71 10 eller livo@livo.dk

Færgeoverfart Rønbjerg - Livø
For at komme til Livø skal du med færge fra Rønbjerg. 
Det koster kr. 96 for voksne og kr. 56 for børn 
(gruppebillet ved min. 25 pers.).    
Book din billet på jkshipping.dk, hvor du også finder fart-
planen eller ring 31780044.

Bemærk Livø er en bilfri Ø og der er en ca. 600 meter slen-
tretur fra den lille hyggelige havn op til Livø by.

Tag på udflugt til skønne Livø,  
der er en lillebitte, men på alle  
måder meget rummelig Ø i hjer-
tet af Limfjorden, med en grund- 
stemning, som i en gammel dansk 
film af Morten Korch.

Se livo.dk
Her finder du blandt 

andet ideer og 
inspiration til 

aktiviteter 
– mest for børn

Partnerannonce
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GUIDET TUR TIL

KOM TÆT

ELGENES LAND

PÅ NATUREN

Lille Vildmose er Danmarks største vildmark og områdets areal 
svarer til 15.000 fodboldbaner – hvad lille er der ved det? 
Et besøg i Lille Vildmose er det tætteste du kommer på en 
dansk safari - vær heldig at opleve ørne, vildsvin, krondyr, elge 
og bisoner - helt vildt! I foråret 2021 bliver Lille Vildmose endnu 
vildere, når der udsættes visenter, europæisk bison i Tofte Skov. 
Der er mulighed for at tage på opdagelse på egen hånd eller 
med en af vores dygtige guider, som sæsonen igennem afholder 
bus-og vandreture i Lille Vildmose og skovene. 

Læs mere på www.lillevildmose.dk

LILLE VILDMOSE
Vildmosevej 100  
9280 Storvorde
Tlf: 99 31  75 50

Det er stort at besøge 
Lille Vildmose

En bison kan 
veje op til

920 kg
HVAD LILLE

ER DER VED DET?

På Lille Vildmosecentret er vi vilde 
med vildmosen og de mange dyr og 
planter, som bor i mosen. 
Det vil vi også gerne have at du bliver. 
Derfor arrangerer vi i hele sæsonen 
vilde, spændende, sjove og lærerige 
aktiviteter, som alle handler om livet i 
Lille Vildmose. 
Her er oplevelser til hele familien. Du 
får måske våde tæer, muligvis bliver I 
klogere og du vil med garanti have haft 
det sjovt.

KØR MED
TØRVETOGET

Partnerannonce



Feriecenter Øster Hurup  .  Havblik 2  .  9560 Hadsund  .  40447913  .  info@vandlandsferie.dk

Nyd sommeren  
Hos Feriecenter Øster Hurup

Hos Feriecenter Øster Hurup får du og din familie de perfekte rammer til en smuk og eventyrlig ferie fyldt med oplevelser. 

Besøg det smukke Visborggaard Slot, som er omgivet af 
brede voldgrave. Her findes Danmarks eneste fredede 
renæssancepark, hvor de klippede lindetræer kan fortælle 
mange historier om konger og prinsesser.

Vælg det charmerende Hotel Møllehuset til Visborggaard 
Slot – når I gerne vil forkæles. Her tilbydes I et dejligt hvil 
i haven samt muligheden for at besøge Kong Christian X’s 
berømte hvide hest ”Malgré Tout”, som har sit hvilested her. 

Se mere om historien på www.visborggaardslot.dk

Der er masser af dejlige oplevelser hos Feriecenter  
Øster Hurup med subtropisk badeland, her er Danmarks 

mest børnevenlige strand, Lille Vildmosen og den maritime 
stemning med Mariager Fjord. Vores sommerhuse er  
beliggende tæt på by og strand, hvilket er et optimalt  

udgangspunkt for en ferie i Himmerland. 

Himmerland byder på både hyggelige byer og købstæder, 
hvor du både kan opleve spændende kunst og sjove  
seværdigheder, samt mulighed for lokale smags- 

oplevelser i de små byer.

Se mere på www.vandlandsferie.dk

Partnerannonce
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Kilometervis af børnevenlige strande, seje vikinger og sjove  
feriecentre garanterer, at alle børn får en fed ferie her i  

Himmerland. Vi har hverken Tivoli, Experimentarium eller  
Den Blå Planet. I stedet kan familien tage på tidsrejse i Himmer-

lands drønspændende historie, der bliver levende fortalt på  
vores vedkommende attraktioner.

Himmerland i 

børnehøjde

10



11

Koncentration, der er bid men ak krabben faldt af – igen. 
SÅ var den der! Børnene hujer og hopper. Begejstringen 
lyser ud af deres øjne. Krabbefiskeri på havnen i Øster 
Hurup, Løgstør og Hvalpsund er en af vores mange små 
oplevelser, der alligevel ender med at være store. 

Læs mere om oplevelser for børn

Rejs gennem Himmerland og historien
Har du drømt om at tage på tidsrejse? Nu kan du få din 
drøm opfyldt i Himmerland. Her kan du rejse fra sevær-
dighed til seværdighed – fra istid til nutid og følge Him-
merlands dramatiske historie. En anden slags tidsrejse 
går til Vikingecenter Fyrkat og Mariager Saltcenter. Her 
kan I rejse til vikingetiden og ind i saltets 250 millioner år 
gamle historie.

Natur for børn
Himmerlands natur er i høj grad børnevenlig. De fleste af 
vores strande har lavt og roligt vand. Mens Rold Skov er 
som taget ud af et eventyr. Her må bestemt leve både 
røvere og trolde og måske et søuhyre i Madum Sø. Vi har 
også masser af vilde naturlegepladser, hvor ungerne kan 
udfordre sig selv.

Børnevenlige Øster Hurup
Det tidligere fiskerleje, Øster Hurup, er i dag en livlig fe-
rieby med havn, strand, spisesteder, butikker og afslap-
pet stemning. Her er ideelt for børnefamilier med rigtigt 
mange underholdende aktiviteter og skøn natur. I kan 
både holde ferie i feriehus, på campingplads og i Ferie-
center Øster Hurup, hvor I kan plaske i det subtropiske 
vandland eller ved den lavvandede badestrand. 

Børnenes feriefavorit
“Hvad skal vi lave i dag?” 

Det kan være svært at vælge i feriecentret, Landal Green- 
parks Rønbjerg, der ligger lige ned til Limfjorden. Her er 
vandland, legeland, lasergame, bowling og masser af an-
dre sjove aktiviteter, som gør centret til børnenes ferie-
favorit.

FUN FACT
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Selv om mange af os har været meget mere sammen end 
normalt i lang tid efterhånden, så sker der noget med 
samværet, når vi rykker det ud af de vante rammer. Vi 
ser på hinanden med andre øjne, får talt sammen på en 
anden måde samtidig med at vi får fælles oplevelser i nye 
omgivelser. 

Det giver fornyet energi, livsglæde og sammenhold, når vi 
skaber gode minder sammen.

Pizza, hoppepude og badeland?
Måske har I allerede hørt om Landal GreenParks nye til-
tag – FUS? Forældreudviklingssamtale, hvor det er bør-
nene der fører ordet og tager temperaturen på familien. 
Hvad er det børnene synes der mangler for lige at gøre 
det hele en tand bedre; pizza, hoppepude eller badeland? 

At få en god ferie sammen afhænger i høj grad også af 
forventningsafstemning og netop her kan FUS være med 
til at hjælpe jer. Find ud af mere ved at klikke her – hvor 
der også ligger FUS-skemaer til forskellige aldersgrup-
per, så I selv kan prøve det af. 

Find smilet frem og sæt jeres barn i chefstolen til en Lan-
dal FUS samtale og find ud af hvilke værdier der er de 
vigtigste for jer, også når I holder ferie. 

Aktiviteter for hele familien
På en familieferie er én af de vigtigste værdier at bruge 

Tag væk og 
kom tættere på
Trænger I til luftforandring? Hos Landal Rønbjerg er der højt til himlen, tæt til strand 
og natur i øjenhøjde. Det perfekte sted at tage lidt væk fra det hjemlige og komme 
tættere på hinanden og naturen. Landal Rønbjerg ligger ved Himmerlands Vestkyst – 
lige ud til Limfjorden – med kig over til Livø. 
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Noget at se frem til 
Et lille afbræk i hverdagen, en forlænget weekend eller en 
dejlig lang sommerferie. Det er altid skønt at have noget 
godt at se frem til og det er præcis det I får hos Landal 
Rønbjerg! En feriebolig der har den plads I har brug for, 
aktiviteter for alle aldre på parken, kulturelle oplevelser i 
nærområderne og den fantastiske natur langs Limfjorden.

tiden sammen og at vælge en feriepark der kan opfylde 
jeres ønsker og behov.

Landal Rønbjerg har det hele! Her er et stort udvalg af 
aktiviteter både inde og ude, plads til ro og afslapning, 
smuk natur og kulturelle oplevelser i nærheden af ferie- 
parken.

Det store tropiske badeland er altid et hit blandt fami-
liens vandhunde og tilbyder også afslapning i spabadet, 
hvis I ikke er til vandrutsjebaner. 

Tag på opdagelse i den smukke og varierede natur ved 
Limfjorden. Bliv blæst igennem på lange vandre- og cy-
kelture i områderne omkring Landal Rønbjerg eller tag på 
en hyggelig tur til den lille ø Livø. 

Book nu, så har I noget at se frem til i 2021.

Læs mere 

Partnerannonce



Himmerland er en halvø, der næsten er helt omkranset 
af vand. Mod øst ruller Kattegats bølger i land. Mens  
Mariager Fjord skærer sig billedskønt gennem det bak-
kede, grønne landskab mod syd. Vest- og nordpå viser 
Limfjorden sit blå humør, der skifter mellem blikstille og 
vilde bølgetoppe.

Himmerlands havne
Hvide sejlbåde ligger ved de to små træbroer. De lyser op 
mod den mørkeblå fjord og den bagvedliggende skovs 
mange grønne nuancer. I en beskyttende bugt på nord-
siden af Mariager Fjord ånder havnen i Høllet velsignet 
ro og idyl.

Du kan både lægge til i små oaser som Høllet og i større 
lystbådehavne med lækre faciliteter. Havnene er fordelt 
langs Limfjorden, Mariager Fjord og Kattegat. Landkrab-
ber er også velkomne til at labbe havnenes maritime 
stemning i sig.

Hvis du hellere vil lade andre sætte kursen, kan du tage 
med turbåden, Svanen, der sejler mellem Mariager,  
Hobro og Bramslev Bakker. Du kan også sejle med på en 
spændende guidet tur på Frederik VII’s Kanal fra Løgstør 
til Lendrup med Grevinde Danner. 
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Vi kan ikke lære dig at gå på vandet. 
Men du kommer rimelig tæt på med 
SUP, surfing og kajak. Du kan også væl-
ge at nyde livet i vores maleriske havne, 
hvor du kan beruse dig i duften af salt-
vand, tang og tjære. Her i Himmerland 
har du alle ingredienserne til en ferie 
med fokus på maritime oplevelser.

Van(d)vittige 
oplevelser



I Limfjorden finder du hyggelige lystbådehavne i Løgstør, 
Rønbjerg, Livø og Hvalpsund. I Hvalpsund kan I tage fær-
gen Mary over på den anden side til Sundsøre, hvis dette 
område skal udforskes. 

Aktiviteter på vandet
Din krop følger bølgernes bevægelser, og vinden blæser 

håret væk fra ansigtet, der er fugtigt af skumsprøjt. Du 
er ét med naturen. Himmerland byder på masser af sjove 
vandaktiviteter på hav og fjorde.

Blæsten går ofte frisk over Limfjorden ved Trend. Det 
gør denne bugt til et hotspot for wind- og kitesurfing.

SUP, Stand Up Paddle, er også utroligt populært. For  
begyndere er Mariager Fjord og Øster Hurup gode og  
rolige steder at starte. Mens du kan regne med større ud-
fordringer i Limfjorden. Præcis det samme gælder for kajak. 
Himmerlands fantastiske kyster har aktiviteter for alle.

15

Læs mere om sjov på vandet



Hør om  Mariager saltcenter

Saltcentret ligger i idylliske og smukke Mariager og smukt 
placeret på Mariager Havn. Når du træder ind i Mariager 
Saltcenter, træder du ind i en verden af salt. Salt kan både 
være sjovt og lærerigt.

Vær med til at syde salt i den helt nye salthytte, ta’ en tur ned 
i ”saltminen”, oplev biografen, lær om salt og saltets historie 

og anvendelse - og snyd så ikke jer selv for et afslappende 
dyp i ”Det Døde Hav”. 

I kan også smage på salt - både med en lækker frokost i 
Cafe Salt, men også i saltshoppen kan I få en smagsprøve 
på de mange lækre kryddersalte, som kan købes med hjem 
til madlavningen.

Læs mere her saltcenter.dk 
og cafe-salt.dk

Træd ind i en verden af salt 
og få salt på hjernen...
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Vi lever og ånder for druer – både med dyrkning i dagligdagen, og når vi udvikler 

vine og andre lækkerier af de skønne frugter

Læs mere

Partnerannonce



Himmerlands historie strækker sig tusindvis af år tilbage i tiden og er fuld  
af spændende steder og begivenheder. Fra kystjægerne i stenalderen, som  

mæskede sig i skaldyr til vikingeborge, klostre og en håndgravet kanal.

Fyrkat Vikingemarked

Himmerlands 
herlige historie



Dyngen af østerskaller er 7.000 år  
gammel, og her fandt arkæologerne 

spor af en ny kultur af kyst- 
jægere. Fundet blev internationalt 
kendt og har givet navn til en tids-

periode i stenalderen: 
Ertebøllekulturen.
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Den dag i dag kan du stadig opleve dyngen af østersskal-
ler - eller køkkenmøddingen, som arkæologerne kaldte 
den. I det nærliggende, Ertebøllecentret, er kystjæger-
nes verden genskabt, så du kan gå rundt i stenalderen.

Besøg vikingetiden på Fyrkat
Gnisterne fyger om smedens hammer, mens han banker 
det glødende jern i facon. Røgen fra essen svier en smule 
i øjnene, men dufter faktisk dejligt.

Tæt på Mariager Fjord kommer vikingetiden til live. Her 
finder du Fyrkatborgen, som Harald Blåtand lod opføre 
samt Vikingebyen Fyrkat, der er en rekonstrueret stor-
mandsgård. Hele sommeren er Vikingebyen befolket af 
vikinger, som gerne deler deres viden med besøgende.

Hvert et hjørne af vores herlige og tankevækkende  
historie bliver fortalt på Himmerlands mange museer. Vi 
har for eksempel GASmuseet, Danmarks Cykelmuseum 
og Limfjordsmuseet, hvor du kan opleve vidt forskellige 
vinkler på historien.

Oplev stenalderen i Ertebøllecentret
Det kan godt ske, du ikke har hørt så meget om Himmer-
land. Men vores affald er faktisk verdensberømt. 

Hvem skulle tro, at en dynge østersskaller i Ertebølle er 
et af Danmarks vigtigste fortidsminder? 

Læs mere om Vikingcenter Fyrkat

Læs mere om Stenaldercenter Ertebølle

Fyrkat Vikingemarked

Stenaldercenter Ertebølle



Læs mere om Himmerlands historie

Himmerland i kunst og litteratur
Alvorlige ansigter synes at kigge lige igennem dig fra 
siderne af Danmarks vigtigste jernalderfund, Gunde-
strupkarret. Det dukkede op af tørven lige uden for Aars 
i 1800-tallet. Du kan  nærstudere ansigterne på Vesthim-
merlands Museum, der har en kopi af karret. 

Langt senere satte en af det 20. århundredes vigtigste 
danske kunstnere, Per Kirkeby, sit præg på Aars. Hans 
værker og arkitektur er overalt i byen.

I Hadsund trådte forfatteren, Hans Kirk, sine barnesko, og 
byen spiller en rolle i flere af hans bøger.

Himmerland har også fostret en Nobelpristager. Forfat-
teren Johannes V. Jensen voksede op i Farsø, hvor du 
kan besøge nobelpristagerens fødehjem.

Klostre, kirker og en kanal
Himmerland rummer også smukke minder fra middel- 
alderen. I Mariager vidner den imponerende klosterkirke 
om, at byen engang var en rig og betydningsfuld køb-
stad. 

Ved Trend feriehus-område troner Vitskøl Kloster blæn-
dende hvidt over Limfjorden. Her kan du besøge den duf-
tende urtehave, som munkene anlagde for 850 år siden. 

På Danmarks eneste firlængede og stråtækte herregård, 
Hessel, kan du om sommeren opleve, hvordan det var at 
leve i 1800-tallet.

Det var også i 1800-tallet, Kong Frederik VII indviede 
Frederik VII’s Kanal i Løgstør. Den 4,4 km lange kanal blev 
udgravet ved håndkraft. Gå en tur langs kanalen eller tag 
på en guidet sejltur.

Aggersborg - Harald Blåtands største borg
Midt mellem markerne, lige ned til Limfjorden og med en 
kirke som nabo ligger resterne af Aggersborg. I vikinge-
tiden var det Harald Blåtands første og største ringborg. 
Du kan gå en tur på den rekonstruerede vold samt se, 
hvordan ringborgen så ud i det lille udstillingshus og på 
de udendørs plancher. Om sommeren sørger Vesthim-
merlands Museum for rundvisninger. 

>> Vikingerne fra Himmerland

>> Herregården Hessel
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Lyt til spændende og sjove fortællinger om 
Himmerland og historiske attraktioner.

>> Den Blå Dame

>> Fossiljagt
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Pulsen falder automatisk i Ertebølle. Her er ro, mas-
ser af plads, og Limfjordslandet viser sig fra sin 
smukkeste side. 

Gå i stenalderfolkets fodspor i det 25.000 kvm store uden-
dørsanlæg og prøv kræfter med jagt, sejlads, fiskeri, flint-
hugning og dagliglivet i stenalderen. På Stenaldercenter 
Ertebølle er der sjove, sanselige og udfordrende aktivi-
teter for hele familien, men også pusterum til eftertanke 
over fortid og nutid. 

Indendørs giver den børnevenlige udstilling om Ertebøl-
letiden et godt indblik i en af oldtidens mest spændende 
tidsperioder, og ved fjorden er der i løbet af sommeren 
spændende, guidede ture. Tag f.eks. med på fossiljagt, 
lav ”vild” mad Ertebøllerne eller læg vejen forbi ”affalds-
dyngen”, som gjorde Ertebølle verdensberømt. Køkken-
møddingen, som den også kaldes, hører til blandt de mest 
betydningsfulde fortidsminder i Danmark. Den blev, over 
en periode på 1.500 år, skabt af stenalderens jægere ved 
den gamle kystlinje. Oprindeligt var dyngen 140 meter 
lang, 20 meter bred og op til to meter dyb og bestod bl.a. 
af østersskaller, måltidsrester, gamle redskaber og enkel-
te menneskeskeletter. Den er en sand arkæologisk guld-
grube og ligger derfor godt beskyttet under græstørvene 
ved stenalderens kyst ca. 500 meter fra Stenaldercentret.

Stenaldercenter Ertebølle  
– en oplevelse for hele familien

Gl. Møllevej 8
Ertebølle, 9640 Farsø
Telefon: 98 63 67 88
stenalder@vmus.dk

Læs mere

ERTEBØLLE
STENALDERCENTER

Sæt dagen af, pak madpakken og få en oplevelse ud over 
det sædvanlige! Der er masser at tage sig til i Ertebølle. 
Stenaldercenter Ertebølle slår dørene op til sæsonen 2021 
den 1. april.

>> Hør om Stenalderen i Ertebølle

Partnerannonce
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Kom med på en rejse gennem Vesthimmerlands 
spændende historie fra de første jægere i sten-
alderen ankom, til dampende lokomotiver indtog 
området og varslede både nye tider og muligheder. 

Per Kirkebys smukke museumsbygning gemmer på 
12.000 års spændende historie og inviterer ligeledes til at 
blive klogere på kunstnerens mange værker i byen. Bliv 
klædt på til en tur rundt i byen i Per Kirkebys fodspor og 
oplev ved samme lejlighed den pulserende gamle stati-
onsby, som nu er Vesthimmerlands kommunens hovedby.

I Cimbrersalen fortælles den fascinerende historie om 
det verdensberømte 2.000 år gamle sølvkar, Gunde-
strupkarret, som blev fundet i Rævemosen uden for Aars, 
men hvis oprindelse skal søges langt mod syd. Måske 
hjembragt som krigsbytte og senere ofret i mosen i et 
forsøg på at mildne guderne?

På museet findes fortællingerne, men Vesthimmerlands 
smukke kulturlandskab inviterer også til gode, fælles 
oplevelser. Myrhøj, Ertebølle, Borremosen, Rævemosen, 
Østerbølle og Aggersborg. Tag familien med på opdagel-
se i Vesthimmerland, som huser hele seks af Danmarks 
mest betydningsfulde fortidsminder, og oplev historien 
på nærmeste hold.

Søndergade 44
9600 Aars
Telefon: 98 62 35 77
E-mail: mail@vmus.dk
vesthimmerlandsmuseum.dk

>> Hør om  Gundestrupkarret

Læs mere

Vesthimmerlands Museum 
– en arkitektonisk og kulturhistorisk perle

Partnerannonce



23

 
 

www.rebildcentret.dk

Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

ÉN BILLET
- MANGE  

OPLEVELSER I 

225x285 til årsmagasin 21.indd   1225x285 til årsmagasin 21.indd   1 19-01-2021   11:29:0819-01-2021   11:29:08

Partnerannonce



Smagen 
       af Himmerland

Himmerland kan ikke prale med Châteauneuf-
du-Pape. Men Glenholm Vingårds Buteo sma-
ger også godt og endnu bedre, når du nyder 
den med udsigt over vinmarker og Limfjord. 
Vores lokale fødevarer er lavet med omhu for 
at vække dine sanser. Så glæd dig til smagen 
af Himmerland.
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Himmerland i glasset
Nyd den ufiltrerede lyse pilsner, Hobbie, fra Bie’s Bryg-
hus eller en af Himmerlands mange andre øl, vine og 
brændevine.

Ved Limfjorden og Mariager Fjord ligger hele fire vin- 
gårde, med hver deres tilgang til vinproduktion. Tænk, at 
gå her mellem de snorlige rækker af vinstokke, der bøl-
ger hen over landskabets bakker samt smage de omhyg-
geligt producerede dråber.

Du kan også tage færgen til Brænderiet Limfjorden i 
Sundsøre. Det har til huse i den gamle færgekro, og her 
bliver lokale råvarer nænsomt forvandlet til fin spiritus. 

Danmarks eneste økologiske ø
Livø er Danmarks eneste fuldstændigt økologiske ø. 
Øens eneste gård er ejet af Naturstyrelsen og beviset på, 
at landbrug kan drives i pagt med naturen. 

Her har Naturstyrelsen i mange år eksperimenteret med 
dyrkning af gamle kornsorter og var blandt Danmarks 
første til at dyrke økologisk spelt.

Øens Aberdeen Angus-kvæg bliver brugt til at pleje na-
turen i skoven. Du kan blandt andet sætte tænderne i 
deres formidable kød på Livø Feriecenter og Glenholm 
Vingård.

I Himmerland møder du passionerede landmænd, bryg-
gere, vinbønder og muslingefiskere, som knokler for at 
få det ypperste ud af jord og råvarer. Smag for eksempel 
vores ost og brændevin, der slår en saltomortale  i ganen.  
Eller giv et aromatisk løft til dine retter med vores salt og 
krydderurter. Vi kan også godt love, at du bliver blød i 
knæene af nok Danmarks bedste softice fra Vebbestrup.

Himmerlandske krydderier
Vi er så vilde med vores salt, at vi har dedikeret et helt 
center til det. I Mariager Saltcenter kan du både opleve 
saltsydning, smage 20 varianter af syde- og kryddersalt 
samt få historien om det himmerlandske salt. 

Den ene berusende duft afløser den anden, når du går 
rundt blandt det utrolige udvalg af krydderurter i Vitskøl 
Klosters have. Midt i klosterhaven kan du købe både for-
friskninger og urter i Café Skovhuset. 

Læs mere om lokale smagsoplevelser

Vidste du, at blåskimmelosten,  
Thise Gedsted Blue, er 

produceret i Himmerland? 
Denne kraftige og pikante ost bliver 
håndlavet på Gedsted Mejeri – et af 

Danmarks mindste mejerier.
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Ud at spise 
i Himmerland
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Læs mere om at spise godt i Himmerland

Michelin-restauranter finder du ingen af 
i Himmerland. Du kan dog godt forvente 
en storslået gastronomisk oplevelse, 
hvor alt bare spiller, når du sætter dig 
til bords i HimmerLands restaurant eller 
Restaurant Uafhængig. Hvis du søger 
hygge, autentiske omgivelser og vel-
tillavet dansk mad, skal du besøge en af 
vores fine gamle kroer. Her i Himmerland 
venter mindeværdige madoplevelser.

Mad fra øverste hylde
Fantasifuld anretning med afstemte farver, overraskende 
garniture og artistisk flair får maden til at ligne et kunst-
værk på tallerkenen. Menuen i Restaurant Uafhængig på 
Hotel Amerika ved Hobro matcher til fulde den smukke 
natur, der omgiver stedet.

HimmerLands restaurant har valgt at kombinere nordiske 
råvarer med gamle franske dyder i tilberedningerne, og 
tilsat ægte jysk lune i serveringen. Med denne kombina-
tion garanteres en totaloplevelse ud over det sædvanlige. 
Rammerne er sat i et elegant miljø med personlighed og 
sjæl, hvor vi bestræber os på at glæde og overraske gæs- 
terne. Restauranten har ligeledes fokus på bæredygtig-
hed og økologi, og derfor benyttes så vidt muligt lokale 
producenter og danske råvarer.

Limfjordsmuslinger og ægte italiensk
Få skridt fra Frederik VII’s Kanal i Muslingebyen Løgstør 
ligger Kanalfogedens Køkken. Her må du ikke gå glip af 
Limfjordens økologiske blåmuslinger. De bliver serveret 
i sorte støbejernsgryder sammen med en lækker, dam-
pende suppe og friskbagt brød.

På davinci Ristorante i Hadsund får du en helt auten-
tisk italiensk madoplevelse og som bonus den mest  
vidunderlige udsigt over Mariager Fjord.

Himmerlands kroer
Findes der noget mere autentisk dansk spisested end en 
god, gammeldags kro? Her i Himmerland finder du hygge- 
lige kroer fra øst til vest.

Hadsund Færgekro ligger på sydsiden af Mariager Fjord 
og byder blandt andet på egnsretter med friskfangede 
fisk. På Trend Kro ved Limfjorden er det gode danske kød 
i højsædet. Mens Hvalpsund Færgekro har flere hundrede 
år på bagen, og i dag bliver drevet af femte generation af 
familien Holm.

Mariagers historiske spisesteder
Midt i Mariagers fortryllende historiske centrum ligger 
Hotel Postgaarden med gulmalede bindingsværksmure 
og småsprossede vinduer. Menuen er holdt i den histo-
riske ånd med for eksempel æggekage, wienerschnitzel 
og smørrebrød.

Skråt overfor ligger Restaurant A’porta. Her finder du 
både en autentisk krostue, hvor du kan drikke et “sæt” 
i godt selskab, og en restaurant med speciale i smørre-
brød. Tilbage er kun at sige: 

God appetit!



Golf 
To 18-huls baner i international klasse taler 
sit tydelige sprog, og med mere end 40 år på 
bagen, er HimmerLand med tiden blevet ste-
det, hvor golfspillere fra både nær og fjern 
drager til, for at få tid til at nyde alt det bedste 
golfen kan tilbyde. Overdækket range, smuk-
ke omgivelser og unikke baneforhold – Him-
merLand har det hele – også til efter golfrun-
den, hvor vores restauranter altid er klar på 
at sætte scenen for en hyggelig stund.
Læs mere   

Gastronomi 
I HimmerLand finder man noget for enhver 
smag – bogstaveligt talt. Med tre restauranter 
på matriklen er der ikke de smagsløg, Himmer-
Land ikke kan forkæle. Med en bred palette af 
bæredygtige valgmuligheder, der spænder fra 
en fine dining restaurant, som med sine rødder 
i det franske køkken kombineret med nordiske 
råvarer, sætter barren for HimmerLands gastro-
nomiske ambitioner. Dertil kommer et traditio-
nelt brasserie med et alsidigt frokostkort og en 
pub med klassiske caferetter, der stiller sulten 
hos de fleste.
Læs mere

HimmerLand 
– her er tiden helt din egen
Med sin placering centralt i den nordjyske muld er HimmerLand en naturlig destination, hvis 
man sætter udendørsaktiviteter, afslapning og gastronomiske oplevelser højt på dagsorde-
nen. HimmerLand er nemlig hotellet, hvor både familien, kæresteparret og golfentusiaster kan 
boltre sig, og hvor tiden, for en stund, står stille. 



H E R  E R  T I D E N  H E L T  D I N  E G E N

Aktiviteter
Med afsættet i golf, har HimmerLand med 
tiden udvidet sine aktiviteter til at dække de 
flestes behov. Derfor finder man både mini- 
golfbaner, paddleboards og kajakker, cykel- 
udlejning, bowlingbaner, fitnesscenter og 
svømmehal, så alle, der ønsker aktivitetstid 
kan få en oplevelse ud over det sædvanlige. 
Læs mere

Spa
Det er svært at sige HimmerLand uden at 
sige spa og wellness. Og der er rigeligt med 
plads til at slappe af og nyde stilheden i de 
rolige omgivelser, hvor maksimalt velvære er 
hovedtemaet. Tre slags saunaer, boblebade, 
dampbad, saltkar og fodbad lægger grund-
stenene for en afslappende stund, der kan 
toppes med en god frokost eller en af vores 
mange behandlinger.
Læs mere

Fremtiden i HimmerLand
HimmerLands ambitioner er at skabe op-
levelser hele året, hvorfor både en multi-
hal med plads til koncerter, håndbold og 
badminton er på vej. I forlængelse heraf er 
der investeret i de populære paddletennis- 
baner, kunstgræsfodboldbaner, en 6-huls par 
3-bane, nye hotelværelser og meget mere – 
så selvom tiden står stille i HimmerLand, er 
der altid gang i ambitionsuret.

www.himmerland.eu
Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø

Partnerannonce



Dit fristed midt i 
landets smukkeste 
natur

Hotel Amerika - Amerikavej 48 - 9500 Hobro - Tlf. 9854 4200 - post@ hotelamerika.dk - www.hotelamerika.dk

Et besøg på Hotel Amerika er som at tage en rejse ind i en 
verden af ro og skønhed. Allerede på vejen ind gennem den 

gamle bøgeskov kan du mærke pulsen falde. Skoven er smuk 
på alle årstider, med måske særligt i foråret, når anemoner lyser 

op under bøgens lysegrønne løv og igen, når efterårsfarverne  
flammer på skrænterne ned mod Danmarks smukkeste fjord. 

Uanset årstiden er naturoplevelsen altid intens på den 
smalle vej gennem skoven.
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Hotellet ligger midt i Østerskoven ved 
Hobro. Lige uden for døren giver et net-
værk af stier og vandreruter adgang til 
det skovdækkede bakkelandskab, og små 
kilder og bække viser vejen nedad til  
Mariager Fjord. Terrænet domineres af de 
høje majestætiske bøgetræer, men stierne 
leder dig forbi gamle egekrat, vandløb og 
udsigtspunkter over Mariager Fjord.

Natur
Romance

Afslapning

Partnerannonce
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Her må du hellere end gerne hoppe over, hvor gærdet 
er lavest. MEET Himmerland er til for din skyld, så du kun 
skal henvende dig et sted med din ønskeseddel. Herefter 
er dit møde, konference eller kursus i vores MEET Him-
merland-koordinators sikre hænder. 

Mix’n’meet
Med vores nye mix’n’meet-koncept kan du håndplukke 
lige præcis det, du ønsker, fra vores samarbejdspartnere.

 Hold dit møde 
 i Himmerland

Er du mest til en historisk sal 
med udsigt over Limfjorden? 
Lyden af fuglesang i en gammel 
bøgeskov? Eller lækker forplej-
ning efter koncept af Christian 
Bitz? Hos MEET Himmerland 
kan du sammensætte din egen 
unikke event ligesom bland-
selv-slik. Når du har valgt de 
lækkerier, du vil have i posen, 
kan du trygt læne dig tilbage, 
mens vi sørger for alle aftaler og 
al planlægning.
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Hvis du vil have grønne bakker og velplejede golfbaner 
så langt øjet rækker, så put HimmerLand i posen. Her kan 
du holde møde med op til 270 deltagere eller overnatte i 
moderne værelser. HimmerLand arbejder desuden sam-
men med Christian Bitz om at tilbyde bæredygtig mad af 
høj kvalitet, baseret på lokale råvarer.

Er du mere til fuglesang i den grønne skov, er Hotel Ame-
rika en rigtig lækkerbisken. Omkring hotellet i udkanten 
af Hobro finder du stier, som viser vejen til den nærlig-
gende Mariager Fjord. Hotellet har fine møde- og konfe-
rencefaciliteter samt er berømmet for sit køkken.

Er du på jagt efter flotte lokaler, der kan rumme op til 
3.000 deltagere, rammer du plet med Messecenter Vest-
himmerland. Messecentret råder over topprofessionelt 
udstyr, tre store messe- og konferencehaller samt en 
række møderum.

Drømmer du om en helt unik ramme om dit møde eller 
overnatning, gør Vitskøl Klosters historiske sale, stuer og 
værelser dine drømme til virkelighed. Dette ældgamle ci-
stercienserkloster ligger som en perle i det grønne land-
skab ved Limfjorden.

Husk også ekstra godbidder som en tur i kajak og eller på 
SUP-board. Eller hvad med at mixe et lækkert vingårds-
besøg, kokkeundervisning eller træklatring i din møde-
cocktail. Valget er dit. MEET Himmerland sørger for alle 
detaljer, så du får din egen unikke event - lige efter dit 
hoved.

Læs mere her
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I Himmerland kan du krybe til køjs i toppen af et træ, gå i kloster for en eller 
flere nætter eller tjekke ind på et smagfuldt indrettet superiorværelse med 

egen balkon. Her finder du også feriehuse, campingpladser og feriecentre, der 
danner den perfekte ramme om familieferien.

Sov godt 
i Himmerland
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Vi har ikke noget 5-stjernet Hotel d’Angleterre. Men uan-
set hvor du vælger at overnatte i Himmerland, er du tæt 
på naturen. Når du slår øjnene op, kan du trække vores 
rene luft dybt ned i lungerne, beundre vores grønne 
landskab og nyde roen. 

Fra gratis til luksus
Her i Himmerland er der overnatning til ethvert budget. 
Fra idylliske shelterpladser ved vandkanten i Stinesminde 
til luksuriøse gourmet- og golfophold på Hotel Amerika 
og HimmerLand. 

Vi har også et rigtigt badehotel, Næsbydale, hvor der er 
skruet op for nostalgi, hygge og nærvær. På vores kroer 
og Bed & Breakfast får du den helt autentiske overnat-
ning med bl.a. gode tips fra værten.

Læs mere om overnatning her

Unikke ophold i det grønne
Hvor end du vender blikket, er du omgivet af grønne træ- 
kroner, fuglesang og ro. I Løvtags moderne trætophytter 
bor du ni meter over jorden midt i skoven.

I Himmerland har vi også en perlerække af campingplad-
ser. Lige fra de helt enkle, hvor naturen spiller hovedrollen, 
til 4-stjernede med masser af aktiviteter, swimmingpool 
og legeplads.

Historisk og herskabelig overnatning 
På Vitskøl Kloster levede munkene deres nøjsomme liv 
for 850 år siden. I dag rummer klosteret et 5-stjernet 
vandrehjem, hvor du kan overnatte i de vidunderlige  
historiske rammer uden at sværge cølibat.

Side om side med renæssanceslottet Visborggaard, kan 
du bo herskabeligt i det fredede Hotel Møllehuset. Her 
lokker den smukke slotspark til rolige spadsereture.

Familievenlig overnatning
I Himmerland finder du en perlerække af feriehuse – langs 
østkysten ved Kattegat og langs Himmerlands Vestkyst 
tæt på Limfjorden. 

Feriepartner Kattegat sørger for, at du kan blive herre i 
dit eget feriehus. Så har familien plads til både sjov og af-
slapning lige uden for døren. 

Visborggaard Slot
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Med kendskab til lokalområdet i og om-
kring Øster Hurup hjælper Feriepartner 
Kattegat med at finde et sommerhus til 
netop dig og dine behov – hvad enten 
det er til et weekendophold for to eller 
en aktiv ferie for hele familien.

Feriepartner Kattegat
Feriepartner Kattegat er et selvstændigt, lokalt feriehus-
udlejningsbureau med kontor i Øster Hurup samt Show-
room i Hals, så der er aldrig langt til personlig vejledning 
og god service. De ansatte sætter en ære i at have et 
dybdegående kendskab både til området og de som-
merhuse, bureauet formidler udlejning på.

Feriepartner 
Kattegat
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Kystvejen 63
9560 Hadsund

kattegat@feriepartner.dk
Telefon: 96 18 02 08

Sommerhusudlejning i Kattegatkystens ferieparadis  
– Sunrise Coast
Med Feriepartner Kattegats store udvalg af sommer- 
huse til udlejning langs den nordjyske østkyst også kal-
det Sunrise Coast – fra Sæby i nord til Mariager Fjord i 
syd – er der noget at finde for enhver smag.

Østkystens strande er mere beskyttede end Vestky-
stens, og havet roligere. De er derfor perfekte til børne-
familier, der gerne vil have stille vand med mindre bølger. 
Her kan I opleve områdets hyggelige og charmerende 
byer eller gå på opdagelse i områdets skove, bl.a. en af 
Danmarks største skove, Rold Skov.
 

Gå til Feriepartner Kattegats hjemmeside

Ønsker du en skøn og mild 

natur, familievenlige strande 

og idylliske havnebyer  

– så book din næste ferie i 

Himmerland – Få det store 

overblik over de mange huse 

med os og book allerede 

idag.

Partnerannonce
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Du kan ikke fange store laks i vores fjorde. Men hvis du 
væbner dig med tålmodighed, waders og stang, har du 
rigtig gode chancer for at fange en af fjordenes efter-
tragtede og vilde havørreder. Flere af Himmerlands åer er 
nemlig kravlegårde for fjordenes vilde bestande af hav- 
ørreder.

Havørredfiskeri i Himmerlands fjorde
Mariager Fjord bliver kaldt Danmarks smukkeste fjord, og 
her i det fortryllende landskab finder du lystfiskeri i  
international topklasse. Ørrederne trives i fjorden, og du 

Agnen er kastet ud i fjorden. Krop og hjerne er fyldt med ro. Pludselig dirrer 
linen. Så er alt stille igen. Men nu kommer hugget. Ro er afløst af adrenalin, mens 
du spænder alle muskler og laver et hurtigt modhug. Der er fisk på! Presset på 
linen, mens du spinner ind, er massivt. Det er ikke nogen helt almindelig fisk.  
Det er en vild havørred fra Himmerland!

kan fange både fjordørreder, der bliver i fjorden i stedet 
for at vandre til havs, og regulære havørreder.

Limfjorden er fra naturens hånd enestående i forhold til 
havørredfiskeri. En stjernerække af Danmarks bedste 
havørred-åer forsyner den med vilde fisk, og der er den 
ene fremragende fiskeplads efter den anden. Her finder 
du altid et godt sted uanset årstid og vejr.
 

Fang vilde 
havørreder

Vidste du, at du kan booke en  

lystfiskerguide som kan tage dig 

med ud på de bedste fiskesteder  

ved Limfjorden. 

Læs mere her
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Læs mere om lystfiskeri i Himmerland

Fiskeri i åer og søer
Pak din flue i rygsækken, og tag til et af Danmarks bed-
ste vandløb med havørreder. Simested Å er kendt for sin 
stamme af store selvreproducerende havørreder. Åen er 
op til otte meter bred og har mange slyngninger og dybe 
huller, hvor havørrederne putter sig. Også Lerkenfeld Å 
og Trend Å byder på godt havørredfiskeri.

Du kan tillige kaste linen ud i flere af Himmerlands søer. 
Blandt andet i Nordjyllands dybeste sø, Glenstrup Sø. 
Denne attraktive fiskeplads byder på søørred, gedder, 
aborre og helt.

Kystfiskeri i Kattegat
En helt anden type fiskeri kan du opleve i Øster Hurup. 
Fra molerne i den hyggelige havn kan du være heldig 
at fange fladfisk, makrel og hornfisk. Lettest er det dog, 
hvis du forsyner dig med en jolle og kommer et stykke ud 
på det dybere vand. Går du nordpå langs kysten, kan du 
også her fange de eftertragtede havørreder, der patrul-
jerer kysten, inden de trækker ind i Limfjorden.
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Top-attraktioner som Grand Canyon,  
Yosemite og Kilimanjaro har vi ingen af. 
Til gengæld har vi naturen. Den byder på 
en overflod af oplevelser blandt andet 
mange fine vandreruter. Nogle er korte, 
andre fortsætter næsten i det uende- 
lige, mens en enkelt er Danmarks første 
certificerede Premium Vandrerute.

40

I vandresko 
gennem Himmerland
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Hærvejen i Himmerland
På Hærvejens vandrerute gennem Himmerland 
kan du følge i de pilgrimmes spor, som for 1.000 
år siden valfartede sydover til Viborg. I Skivum 
Nørrekrat skærer Sønderup Å sig betagende 
gennem landskabet. Som prikken over i’et lig-
ger den hvidkalkede vandmølle, Højris Mølle, 
med sit karakteristiske sorte bindingsværk 
midt i den grønne frodighed.

Et andet ben af Hærvejen tager dig fra Harald 
Blåtands ringborg, Aggersborg og forbi de ty-
ske bunkere fra 2. Verdenskrig. På de himmer-
landske heder tvinger blæsten træer og buske 
i knæ, mens ældgamle gravhøje vidner om de 
mange slægter, som har levet her. 
Book din næste tur her

Fødderne flytter sig rytmisk hen ad stien, mens land-
skabet langsomt glider forbi. Tankerne bliver færre, og 
pludselig er du bare til. Du mærker solens stråler varme 
din ryg og indsnuser duften af den himmerlandske natur. 
Himmerland har ingen Camino, men vores vandreruter 
gør alligevel noget særligt for krop og sjæl.

PANORAMA-ruten  
Bramslev Bakker
Det kræver heldigvis ikke evner 
som bjergbestiger at komme til 
tops på PANORAMA-ruten i 
Bramslev Bakker ved Mariager Fjord. Blot en 
smule lårmuskler og lungekapacitet, så klarer 
lille som stor både trapper og bakker. 

Turen er ifølge det Tyske Vandreinstitut, der har 
certificeret den som Premium Vandrerute, helt 
på højde med ruterne i de tyske bjerge. Selv-
om det højeste punkt kun er på godt 50 meter. 
Alligevel åbenbarer en perlerække af udsigter 
over fjord, strand og skov sig med korte mel-
lemrum i det afvekslende istidslandskab.

Vandreruter for alle
Himmerland har også vandreruter, der passer til dig. Fra 
en spadseretur på under 1 km i Kastbjerg Ådal til det helt 
lange stræk på 48 km ad Nordsøstien til Øster Hurup. Der 
er fire afmærkede vandreruter på Louns Halvøen, som er 
meget forskellige. Lige fra en mini troldeskov gennem det 
tætte enebærkrat til overdrevet med de mange græs-
sende dyr. Stierne går langs kystens markante skrænter, 
gennem slugter med egekrat. 

Book din næste guidede vandretur her

Læs mere om vandring i Himmerland

Er du mere til at trampe i pedalerne, så skal du 
tage cykelruteudgaven af Hærvejen, som er 
et 40 kilometers stræk, her kommer du forbi 
Klejtrup sø, Lindum skov, Vikingcenter Fyrkat 
og videre mod Rold og Arden til Store Økssø 
i Rold Skov. 

FUN FACT
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Fantastisk mad, fremragende værtskab og smuk natur. 
Det oplevede Micki Cheng blandt andet, da han sammen 
med sin mand, Michael, var på ferie her i Himmerland i 
sommeren 2020. De overnattede på HimmerLand og Ho-
tel Møllehuset. Mens de var her, besøgte de blandt an-
det Løgstør, Stenaldercenter Ertebølle og Bies Bryghus 
i Hobro. De havde en pragtfuld ferie fuld af forkælelse 
samt sanselige og sjove oplevelser.

Hvilken lille oplevelse viste sig at være stor alligevel?
“Vores besøg på Glenholm Vingård. Det var fedt at se, at 

Danmark kan producere sådan noget. Der er ikke mange, 
der tænker Danmark, når man tænker vin. Når solen stod 
rigtigt, så lignede det jo faktisk, at du gik nede på nog-
le italienske marker. Det var fedt. Det var en lille overra-
skende oplevelse, som var anderledes, men på den fede 
måde. Det er sådan en lille oase, der ligger ude i ingen-
ting, som man skal vide ligger der, før man finder den.”

Hvad grinede du mest af?
“Det er helt klart mit meget mislykkede forsøg på paddle 
board i Øster Hurup. Det er jo en superdejlig strand, men 

der var halvdårligt vejr. 
Jeg havde aldrig pad-
dleboardet før. Men jeg 
er den type, der tænker: 
“Det har jeg aldrig prøvet, 
så det kan jeg sagtens.” 
Det endte med, at jeg faldt 
i vandet ret mange gange. 
Og jeg havde nok flere 
minutter i vandet, end jeg 
havde på selve boardet. 
Men det var skidesjovt. 
Det er helt klart noget, jeg 
skal prøve igen.”

Hvis Himmerland var en kage, ville det, ifølge bageekspert og tv-vært Micki Cheng, 
være en “omelette en surprise.” En indbagt kage-isdessert. Den ser umiddelbart 
lidt kedelig ud, som den er pakket ind i hvid marengs. Men når du skærer den ud, 
er den fyldt med overraskelser. Sådan er det også med Himmerland. Når du tæn-
ker på Himmerland, tænker du måske: Hvad i alverden kan Himmerland? Men når 
du så dykker ned i det, er Himmerland fyldt med skønne overraskelser.

Micki Cheng 
– Finalist i Den Store Bagedyst i 2015.
– Vandt Den Store Jule- og Nytårsbagedyst i   
 2015 og 2016.
– Forfatter til bogen Mickis Kager.
– Medvært på DR ULTRA-programmerne:  
 Alletiders Kok, Ultras Sorte Kageshow og Ultra  
 Factor.
– Mere end 58.000 følgere på Instagram.

Micki Cheng: 

Himmerland  
er fyldt med 
overraskelser
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Sanselighed og nydelse på HimmerLand
Den mest sanselige oplevelse og det, som Micki Cheng 
nød mest, var opholdet på HimmerLand:
“Vi startede vores tur på HimmerLand, hvor vi blev for-
kælet med fantastisk mad. Vi nyder rigtigt meget at spise 
god mad og få historien om maden. Og det fik vi på Him-
merLand, og det var en kæmpe fornøjelse. Hvis man skal 
forkæle sig selv med ren nydelse, vil jeg helt klart anbe-
fale, at man tager et smut forbi HimmerLand.

Mange folk tænker måske, at så er det et hotel, og så er de 
gode til det. Eller så er det et spa-sted, og så er de gode til 
det. Men HimmerLand var bare rigtigt god til rigtigt mange 
ting. Og der var maden altså også en del af det.”

Hvad er dit bedste minde fra Himmerland?
“Noget, jeg blev rigtig overrasket over på den gode 
måde, var vores lille ophold på Hotel Møllehuset. Når man 
kommer til et hotel, som jo egentlig lidt er en Bed & Bre-
akfast-type, så er stemningen jo utroligt meget, hvordan 
værten klarer opgaven. Og der må jeg sige, at Susanne 
gjorde et exceptionelt stykke arbejde. Den imødekom-
menhed, der var der. “I skal bare føle jer hjemme og gøre 
det, I har lyst til.” Og da vi ankom, fik vi lige serveret et 
glas vin og lidt snacks. Der var bare en helt anden stem-
ning af hygge og imødekommenhed på Møllehuset.”

Micki Cheng anbefaler 
3 ting du skal spise: 

- Limfjordsmuslinger på Kanalfogedens Køkken i  
 Løgstør.

- Bies Bryghus i Hobro - få stedets sinds-  
 syg gode historie, spis deres lækre mad   
 og få en bajer med hjem.

– Is fra Vebbestrup - der er dælme noget for  
 pengene.

3 ting du skal opleve:

– Stenaldercenter Ertebølle - hvis du har   
 børn med.

– Bramslev Bakker - se den flotte natur og   
 gå en af de fire ruter.

– Lille Vildmose - er du heldig, kan du spotte en  
 elg.
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Hyggelig havneatmosfære, flot fjordudsigt og fascinerende historie. 
Det kendetegner de himmerlandske købstæder, Løgstør og Mariager. 

Storbystemning må du til gengæld finde et andet sted.  
I disse idylliske byer ligger seværdigheder, spisesteder og butikker 

nemlig inden for bekvemmelig gåafstand.

Himmerlands hyggelige 

købstæder
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Fiskeri, søfart og beliggenheden ved Limfjorden er om-
drejningspunktet for Løgstørs historie. Her oplever du et 
autentisk maritimt miljø med blandt andet bådebyggeri, 
gamle købmandsgårde og dobbeltfyr. I Mariager for-
nemmer du fortidens storhed, når du bevæger dig rundt 
blandt de historiske huse. Byen voksede i middelalderen 
fra et lille fiskerleje til en vigtig by med stort kloster, han-
del og håndværk. 

Muslingebyen Løgstør
En fiskejolle sejler under den hvide drejebro på Frede-
rik VII’s kanal få meter fra Limfjorden. I baggrunden lyser 
den tidligere Kanalfogedbolig hvidt mod den blå himmel. 

Den 4,4 km lange kanal blev udgravet midt i 1800-tallet, 
fordi Limfjorden ud for Løgstør konstant sandede til, så 
skibene gik på grund. Kanalen var i brug indtil 1913. I dag 
er den fredet, og du kan deltage i guidede sejlture eller 
gå og cykle hele vejen til Lendrup ad de gamle trækstier, 
hvor heste tidligere trak skibene sikkert igennem kanalen.

Løgstør er kendt som muslingebyen, og indbyggerne 
dyrker deres egne blåmuslinger i fjordhaverne i Limfjor-
den. Mens Muslingefestivalen hvert år i juli får havnen 
til at summe af kunst, kultur og gastronomi. Besøg Lim-
fjordsmuseet, som er museet for hele Limfjorden.

Mariager – rosernes by
Det ene bedårende bindingsværkshus 
ligger ved siden af det andet. Op ad de 
skæve mure vokser velholdte roser. De-
res besnærende duft fylder luften, mens 
du slentrer rundt i de yndige brostensbe-
lagte gader. 

Mariager bliver kaldt rosernes by, og ud over de man-
ge roser foran husene kan du besøge den fantastiske 
Rosenhave, her er også en skøn naturlegeplads, hvor du 
også finder indgangen til Munkholm.

Den imponerende kirke troner højt over byen og vidner 
om dengang, Mariager var en vigtig klosterby. 

Byen var i middelalderen den vigtigste ved fjorden, der 
derfor hedder Mariager Fjord. Nyd stemningen i den hyg-
gelige havn. Her finder du blandt andet turbåden Sva-
nen, Veteranjernbanen Mariager-Handest og Mariager 
Saltcenter, hvor saltets utrolige historie bliver fortalt. 

I foråret 2022 er Mariager desuden vært for det store 
EU-folkemøde “Festival of Europe.”

Læs mere om Mariager

Læs mere om Løgstør

Frederik VII’s kanal

FUN FACT
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Tid til nærvær
Her er tid til nærvær med hinanden. Det gælder også i 
butikker, overnatningssteder og restauranter, hvor det 
mange steder er ejeren selv, du møder, som brænder for 
at give dig den bedste gæsteoplevelse. Byens mange fri-
villige har også gjort det til deres fornemmeste opgave at 
give gæster det bedste af Løgstør.

I børnehøjde
Limfjordsmuseets sommerformidlere møder børn i øjen-
højde, når de inviterer med ud på snorkelsafari eller tur i 
fjorden med waders og net. Er man mere en landkrabbe, 
er der også god mulighed for at fange krabber eller være 
med til at dissekere fisk. Ud over de mange oplevelser 
for børn er der to udstillinger på museet, et arbejdende  
bådebyggeri, historiske fartøjer, guidede ture, et snap-
seri og meget mere. 

Oplev området på cykel
Der er også mange ting at opleve omkring Løgstør. I kan 

leje cykler på Limfjordsmuseet og cykle den smukke 
tur langs kanalen. I kan også cykle lidt længere og tage 
færgen til Livø, som særligt egner sig til en dag, hvor ro 
og natur skal være i centrum. Besøg også Aggersborg, 
Vilsted Sø, Glenholm Vingård, Trend Kro, De Himmer-
landske Heder, eller måske er det Ostemanden fra Vind-
blæs, der trækker? 

Handel med hjertet
Muslingehjertet banker også i handelslivet. De fleste af 
butikkerne er drevet af private, som kender og elsker 
byen, og som finder de helt særlige varer, de mener, der 
kan sælges til lige præcis Muslingebyens kunder. Leder I 
efter en by med historie, (ild-)sjæl, gastronomi, Limfjord, 
masser af liv, nærvær, musik, børneaktiviteter og handel, 
behøver I ikke lede længere. 

Vi glæder os til at byde dig hjertelig 
velkommen til Muslingebyen Løgstør.

Muslingebyen Løgstør byder på meget mere end muslinger. Det er en lille perle, som rummer det 
meste – smukke solnedgange over Limfjorden, en spændende historie om Frederik VII’s Kanal 
og mange velbevarede maritime bygninger langs havnen, hyggeligt handelsmiljø, kunst, god 
mad (naturligvis muslinger), oplevelser for store og små og mest af alt en hel masse nærvær.  

I Løgstør møder man mennesker

Partnerannonce
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Togføreren fløjter afgang, og rejsen begynder. 17 kilo-
meter gennem noget af det smukkeste Danmark: Fjord, 
købstadsidyl, bøgeskov, bølgende bakker, heder og åda-
le. Hastigheden er 30 kilometer i timen, så du når at få 
sjælen med.

Turen med det gamle veterantog frem og tilbage tager 
45 minutter hver vej, og der er nok at se på undervejs.

Tag madkurven og eftermiddagskaffen med i veteran-
toget og nyd forfriskningerne undervejs. Det gør turen 
endnu hyggeligere.
Stå ude på en af de åbne endeperroner på personvog-
nene og nyd kulrøgen og hør dampslagene fra det gamle 
lokomotiv, der tøffer og pruster sig gennem det natur-
skønne landskab med flittig brug af dampfløjten.

Spis jeres medbragte mad på den fredede Handest sta-
tion. Forfriskninger kan købes i Jernbanekiosken. Børne-
ne kan køre en tur med den postkasserøde skinnebus på 
modelbanen i pakhuset, og I kan kigge indenfor i vente-

salen og stationskontoret, og hilse på stationsmesteren 
og postbuddet.

Banens lokomotiver og vogne er fra perioden 1900–1950 
og har kørt på privatbaner over det meste af Danmark.

I vil opleve et stykke levende dansk kulturhistorie. Histo-
rien om en lokal privatbane. Der er jernbanebanenostalgi 
fra den gang bedstefar og olde var unge. Vi viser smuk 
dansk vognbygningskunst på Danmarks længste vete-
ranbane - et aktivt museum med masser af mekanik.

Køreplan og book billetter på: mhvj.dk

Ta’ veterantoget 100 år 
tilbage i tiden

Trekantsruten med skib - bus -tog:
Mariager-Hobro-Handest-Mariager.
Book billetter på: svanen.dk

Hyggelig og spændende familietur med veterantog

Partnerannonce

Temadage
2021

klik her

Partnerannonce
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Christian Grau besøgte Himmerland i det sene efterår 
2020 sammen med sin søn, Pelle, på 13 år. De overnattede 
på Næsbydale Badehotel ved Limfjorden, Bramslevgård 
ved Mariager Fjord og i trætophytterne, Løvtag, på Als 
Odde. Turen bød også på store oplevelser i blandt andet 
Løgstør, Hobro og Mariager Saltcenter.

Hvilken type ville Himmerland være, hvis det var med i 
“Kender du typen?
“Himmerland ville være en type, der var svær at gætte, 
fordi det er så sammensat, og der er så mange forskellige 
ting. Men det ville være en af dem, hvor man ikke havde 

lyst til at tage hjem igen bagefter. Et sted, hvor jeg tror, 
alle folk vil føle sig velkomne.”

Hvad var den største overraskelse?
“Jeg havde store forventninger. Jeg kender lidt til det 
østlige Himmerland og synes, der er smukt. Fordi jeg 
ikke kendte det i forvejen, var jeg overrasket over hvor 
dejligt, der var i den vestlige del. Alsidigheden i naturen 
overraskede mig. Fra Næsbydale Badehotel – hvor der 
er meget kuperet og dramatisk med sådan en kløft, det 
er nærmest et udansk terræn - til Løgstør med de åbne 
vidder. Inden for få kilometer skifter landskabet utroligt 
meget i det område. Og lyset. Der er jo også et fantastisk 

lys. Det var en aha-oplevelse.”

Hvad nød du mest i Himmerland?
“Jeg faldt pladask for Næsbydale Badehotel. Den intime 
stemning der. Og Mogens, der driver det, som bare er så 
flink og involveret i alt. Det var virkelig et dejligt ophold, 
som vi nød meget.

Så er der Cafe K ved havnen i Hobro. For det første er det 
et meget flot lokale. Men de er også bare omhyggelige 
med alt. Om det så er kødet, ved de hvilket lokalt kvæg, 

Ligesom den terrængående firehjulstrækker er Himmerland stor og rummelig og 
kan mange forskellige ting. Hvis Himmerland var en bil, skulle den både kunne 
køre hurtigt, ud i terrænet og være sjov. Himmerland er nemlig pakket med smuk 
natur, unikke overnatningssteder og masser af skægge oplevelser, ifølge tv-vært, 
livsstils- og bilekspert, Christian Grau. 

Christian Grau
– Foredragsholder.
– Bilanmelder for Go’morgen Danmark på TV2,  
 tidligere ekspert på DR1’s “Kender du typen?” og  
 vært på diverse TV2-programmer.
– Bilskribent og motorredaktør på Euroman.
– Forfatter til bøgerne “Mænd og biler” og 
 “Alfreds autoalfabet.”

Himmerland er 
som en flot, ny 
Landrover Defender

Christian Grau:
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det kommer fra. Det hele er lavet fra bunden. Jeg fik en 
gammeldags bøfsandwich – det man ville kalde en jysk 
bøfsandwich i København – med brun sovs. Det var vir-
kelig gourmetversionen. Det var en fantastisk oplevelse.
Det er svært at fremhæve et punkt frem for noget an-
det. For der var meget nydelse på vores tur. Jeg kender 
Bramslevgård i forvejen. Det er et sted, jeg tit vender til-
bage til. Det nød vi også virkelig. De har tomandsjacuzzi 
på mange af værelserne. Og der sad vi og så fodbold min 
søn og jeg. Det var i hvert fald virkelig nydelse. At sidde 
der og se fodbold, i et stort karbad.”

Hvad er din største sanseoplevelse i Himmerland?
“Mariager Saltcenter var en stor oplevelse. Både badet 
og frokosten og rundturen. Det, at man ikke ved, hvad 
der venter. Hvor man lidt tænker: “Saltproduktion, hvor 

spændende kan det være?” Men det var virkelig spænd- 
ende, og det var også noget, som min søn Pelle talte 
om bagefter som et højdepunkt. Badet var ret intenst.  
Vandet var virkelig varmt, og det stak sådan lidt i huden. 
Men det var sjovt at prøve. Man kan jo næsten sidde på 
vandet, fordi der er så meget salt i det.”

Hvad er dit bedste minde fra Himmerlandturen?
Det må være Løvtag, der bliver ved med at overraske. 
Jeg har været der en enkelt gang før. Og det var virke-
lig dejligt at være der med Pelle og sidde og kigge ud i 
skoven, mens mørket faldt på. Det er et fantastisk sted. 
Løvtag, må jeg sige som livsstilsekspert, er ultramoderne 
og ultra meget med på en masse tendenser i tiden. Der 
er mange steder på turen, jeg gerne vil tilbage til. Men 
Løvtag er definitivt et af dem.

Christian Graus anbefalinger 
ting du SKAL opleve i  
Himmerland:

– Gå en tur ved Mariager Fjord
– Overnat i Løvtags trætophytter
– Muslingebyen Løgstør
– Næsbydale Badehotel
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Farsø er byen med det hyggelige shoppingcenter, specialbutikker 
og hvor du helt sikkert kan gøre en god handel. I Farsø kan du også 
gå i Johannes V. Jensen og Thit Jensens fodspor – besøg f.eks.  
museet som hylder de to forfattere.  

I sommermånederne holder Farsø open-by-night og de populære 
HotSummer-arrangementer. Her er byens torv fyldt med boder, ud-
stillinger og underholdning. Hyggelige sommerdage for både lokale 
og turister.

Farsø er omkredset af skøn natur og ligger i kort køreafstand til Hvalp- 
sund, Ertebølle  og Limfjorden, hvor du finder badestrande og skøn-
ne sommerhusområder. 

I Farsø – her handles!
farsoe.dk

Partnerannonce
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Læs mere om Made in HimmerLand
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Det går altså ikke stille for sig, når Made in HimmerLand 
presented by FREJA karavanen lægger vejen forbi det 
nordjyske. Gatten by, der omkranser HimmerLand, bliver 
nemlig i dagene, hvor turneringen finder sted, forvandlet 
til Danmarks 6. største by målt på indbyggere, når golfen-
tusiaster fra hele verden mødes. 

Hul 16
Det er svært at sige Made in HimmerLand presented by 
FREJA uden at sige hul 16 og New Course. 

New Course er vores European Tour bane, som bruges til 
Made in HimmerLand presented by FREJA og Challenge 
Tour. Det er også her, man finder hul 16 på “Himmerland 
Hill”, som har opnået en næsten legendarisk status på 
grund af sit korte men udfordrende design. 

Turneringen, der blev startet af Lars Larsen i 2014 un-
der navnet Made in Denmark, har i alt været afholdt seks 
gange tidligere. Med undtagelse af én afstikker til Sil-
keborg i 2018, har alle været afholdt i HimmerLand. Med 
Navneskiftet i 2021 til Made in HimmerLand presented by 
FREJA forbliver turneringen dog fast inventar af golfop-
levelserne på Lars Larsens Vej.  

I 2021 afholdes turneringen 27. - 30. maj. 

De 80.000 golfglade gæster i golfbyen 
Gatten taler sit tydelige sprog. Det er 
nemlig realiteten, når HimmerLand har 
lagt bane til den populære European 
Tour turnering, som tidligere hed Made 
in Denmark. 

Folkefest i
HimmerLand
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Skal du afsted på et golfeventyr, så er Himmerland et 
godt bud, da der er kort køreafstand til alle baner uanset 
hvor du er i Himmerland. 

Aars Golfklub
Banens layout udfordrer spillere på alle niveauer – dog 
kan alle komme rundt med fornuftig score. 

Hvalpsund Golf Club
En rigtig perle ved Limfjorden med varierende huller – 
populær bane, som spillerne vender tilbage til. 

Mariagerfjord Golfklub
Højt beliggende golfbane med en af Danmarks smukkeste 
udsigter ud over Mariager fjord. En udfordrende og vel-
passet golfbane. 

Volstrup Golfklub
Helhedsoplevelsen er i centrum med unikke huller og 
fantastisk natur med et mangfoldigt dyreliv og varierende 
landskab. 

Hobro Golfklub
En fantastisk bane med greens i verdensklasse, og en 
god stemning på bane og i klubhus. 

Old & New Course på HimmerLand
Old Course virker som en overkommelig udfordring, men 
pas på skinnet kan bedrage. New Course er en bane i 
absolut verdensklasse. Det er her, der spilles European 
Tour – Made in HimmerLand. Kom bare forbi og tee-off, 
hvis du vil prøve kræfter New Course. 

Himmerlandskamp 
på golfbanen

Læs mere om  golfbaner i Himmerland

En ægte Himmerlandskamp fore-
går på golfbanen i Himmerland og 
med driveren i hånden og tee’en på 
plads til tee-off er du klar til at slå 
bolden ud over fairwayen.



54

EU ligger ikke nede i Bruxelles. Vi er alle 
europæere og en del af EU. Det vil et helt 
nyt folkemøde i Mariager sætte fokus på. 
Den 27. og 28. august 2021 kan du for før-
ste gang opleve EU-folkemødet. Her vil 
centrum af Mariager genlyde af gratis 
koncerter, debatter samt talks, og du kan 
møde politikere og organisationer til en 
snak om EU set fra et dansk perspektiv.

Kom med til 

EU-folkemødet 
i Mariager
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Læs mere om  EU-folkemødet

Fra en af scenerne laver et energisk band en fest med 
festlig popmusik, på en anden bliver der talt om EU set 
med danske øjne, og i de forskellige stande står politi-
kere og organisationer klar til at tale med de tusindvis af 
besøgende. Det er visionen, når Mariagers idylliske bro-
stensbelagte gader til august byder velkommen til folke-
fest med fokus på EU set fra Danmark.

Hygge, debat og fest
Fra hovedscenen på Egepladsen, hvor blandt andet et 
stort dansk musiknavn fyrer den af lørdag aften, til små 
arrangementer i Mariagers billedskønne baggårde er 
der dømt hygge, debat og fest, når EU-folkemødet ind-
tager byen.

Køb en kold fadøl og gå rundt mellem de gamle bindings-
værkshuse og duftende roser. Stop på stadepladsen og 
få en snak med politikere og organisationer. Eller læg øre 
til talks, debatter og konkurrencer med fokus på hen-
holdsvis klima, sundhed og digitalisering på de tre tema- 
scener. Du kan også være med, når de mange lokale 
kunstnere spiller Lille Scene op.

Her behøver du ikke være politisk interesseret for at få 
en helt særlig oplevelse.

Vi er alle europæere
EU-folkemødet er den største danske begivenhed no-
gensinde, hvor EU bliver debatteret.

Signe Møller Preisler, der er projektleder i Europabevæ-
gelsen og med til at arrangere begivenheden, garanterer, 
at det bliver helt fantastisk at deltage i EU-folkemødet.
Hun forventer, at såvel Mariagerborgerne som folk fra 
hele Danmark vil komme og deltage i EU-folkemødet.

To EU-folkemøder i Mariager
Der er faktisk ikke bare et men hele to EU-folkemø-
der under opsejling i Mariager. Det første, der foregår i 
august i år, tager som nævnt dansk afsæt i EU og euro-
pæisk politik. 

Det andet er “Festival of Europe” - et folkemøde for hele 
Europas befolkning. Det har ikke et dansk men et euro-
pæisk perspektiv på EU og europapolitik og finder sted i 
Mariager den 18. til 22. maj 2022 – altså næste år.

Festival of Europe hvert år
Festival of Europe vil blive et årligt tilbagevendende gi-
gantisk europæisk folkemøde i Mariager. Det er et po-
litisk og kulturelt folkemøde med stærk europæisk for-
ankring.

Målet med Festival of Europe er at gøre europæisk po-
litik mere folkelig. Det sker ved hjælp af 300 forskellige 
indslag blandt andet musik og underholdning, der skal 
skabe et uformelt rum mellem politikere, virksomheder 
og borgere.

Festival of Europe vil skabe et forum, hvor de europæi-
ske politikere kan mødes med de europæiske borgere, 
og hvor vi alle samles om det at være europæer og det 
fælles grundlag, der binder os alle sammen. 

Du kan allerede nu begynde at glæde dig til den debat, 
det liv og de nye møder mellem mennesker, som Festival 
of Europe vil skabe i Mariager hvert år i maj fra 2022.

“Efter et år med corona,  
usikkerhed og ensomhed har vi  

allesammen brug for at holde  
den fest. Vi har brug for  

sammenhængskraften og for  
at være sammen om noget.”

Signe Møller Preisler, projektleder:
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Læs mere om camping

Vand, strand og hyggelige byer er altid lige i nærheden, 
når du tager på camping i Himmerland. På en af vores 15 
utroligt skønne og meget forskellige campingpladser kan 
du finde lige netop den campingferie, du drømmer om.

Camping i børnehøjde
Børnene hviner og griner, mens de suser ned ad vand- 
rutsjebanen og med et plask lander i den opvarmede 
pool. Når de ikke lige bader, hygger de sig for eksempel 
med at nusse ponyerne, hoppe i trampolin eller lege på 
legepladsen. Stranden ligger indbydende få meter fra 
pladsen, og hver eneste dag byder på skægge aktiviteter 
for hele familien.

Midt i naturen
Når du trænger til enkelhed, ro og nærvær, kan du her i 

Himmerland også finde en teltplads, der ligger midt i na-
turen omgivet af fjord, eng og skov. Hvis du står tidligt op, 
kan du se solen kaste sine første stråler på fjordens bøl-
ger bag teltet, mens vandet til morgenkaffen begynder 
at koge i Trangiaen.

Glamping i Himmerland
Glamping - en sammentrækning af glamourøs og cam-
ping - er en ny type luksuriøs camping. Selvom Himmer-
land ligger langt oppe i Jylland, er vi også med på bølgen. 
Hvad med at bo i et lækkert boble-telt med panora-
mavinduer, god dobbeltseng og hyggelige terrasser?

Vi kan ikke garantere, at solen al-
tid skinner. Men uanset om du er til 
sjove aktiviteter for hele familien, 
glamping-luksus eller en teltplads 
uden dikkedarer, så finder du det 
her i Himmerland.

Camping 
         i Himmerland
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Når du ankommer til Næsbydale forsvinder du ind i en anden verden, når du ad den stejle vej begiver dig 
ned i dalen og efterlader omverden ovenfor. Der opstår en magisk ro, når du til fods begiver dig ned mod 
badehotellet gennem den fredede og fascinerende dal. Badehotellet ligger i den naturskønne dal, 300 m 

lang fredet smeltevandsdal med adgang til Limfjordens gode bade- og fiskestrand. 

Badehotellet har 8 unikke charmerende værelser, og en stemningsfuld restaurant og cafe, hvor der serveres 
frokostanretninger, brunch, kageborde og aftenmenuer. Vinkortet er velassorteret og byder på danske og 

udenlandske vine af høj kvalitet.

Næsbydale Badehotel - Næsbydalevej 15 - 9681 Ranum - info@naesbydalebadehotel.dk - tlf. 2494 9342 - naesbydalebadehotel.dk

Næsbydale Badehotel er mere end et sted 
– det er en tilstand

Kontakt
værten Mogens 
på  24 94 93 42

N Æ S B Y D A L E
B A D E H O T E L

Partnerannonce
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Himmerlands 
skønne byer



Læs mere om Himmerlands byer

Farsø 
Forfatterbyen

Her kan du besøge de to berømte 
forfattere, Thit Jensen og Johan-
nes V. Jensens, barndomshjem, der 
i dag er museum. Johannes V. Jen-
sen fik blandt andet Nobelprisen i 
litteratur. Farsø har også Himmer-
lands største indkøbscenter – Far-
sø Rådhuscenter – her kan du altid 
gøre en god handel. 

Hobro  
Vikingebyen

Ved Hobro finder du resterne af 
Vikingecenter Fyrkat og en rekon-
struktion af et langhus. På Vikinge-
center Fyrkat kan møde rigtige vi-
kinger. På Kulturkajen i Hobro Havn 
venter spændende attraktioner og 
en imponerende udsigt over fjorden.
Start din vandretur på PANORAMA-
ruten, som har sit udspring ved lyst-
bådehavnen

Hvalpsund 
Byen mellem de 3 fjorde

Hvalpsund er en maritim perle, der 
ligger på spidsen af Louns Halvø-
en lige ved de 3 fjorde: Limfjorden, 
Hjarbæk Fjord og Skive Fjord, som 
gør området til et lystfiskerparadis. 
Her kan du også tage færgen Hval-
psund - Sundsøre. 

Hadsund  
Bro mellem fortid og fremtid

Mariager Fjord deler Hadsund i to 
bydele, der er forbundet med fjor-
dens eneste bro. Oplev den smukke 
udsigt til fjorden, udforsk gågaden, 
elsk smagsoplevelserne og nyd na-
turen. Byen breder sig kønt langs 
fjorden, og du kan ikke se, at den 
engang var industriby. 

Mariager  
Rosernes by

Idylliske gamle skæve bindings-
værkshuse kranser Mariagers bro-
stensbelagte gader. Her er både 
en ypperlig Rosenhave og roser 
foran husene. På havnen finder du 
blandt andet Saltcentret. Mariager 
er kendt for sin smukke bymidte, 
den imponerende klosterkirke og 
sin placering ved fjorden. 

Øster Hurup  
Sommer- og badebyen

Børnevenlige strande, hyggelig havn 
og fine forretninger sørger for, at 
Øster Hurup summer af liv, musik og 
aktiviteter i sommerhalvåret. Byen 
er et hit for hele familien. Østkysten 
byder også på smuk natur – ikke 
mindst den storslåede Lille Vildmose.

Aars  
Kunst, arkitektur og Per Kirkeby

Per Kirkeby har siden 1980 udsmyk-
ket byen med imponerende skulp-
turer og arkitektur. Det er også i 
Aars, du finder Vesthimmerlands 
Museums spændende samling. 
Aars er en livlig by med aktiviteter 
og handel for alle aldre. 

Løgstør 
Muslingebyen

Løgstør emmer af maritim stemning, 
velsmagende gastronomi, kunst, 
kultur og historie. Her kan du opleve 
Frederik VII’s Kanal, Limfjordsmuse-
et og specielt om sommeren er der 
skruet op for kulinariske, musikal-
ske og historiske events. Kig forbi til 
Muslingefestivalen eller Maritim Fe-
stival, som er startskuddet til Nor-
dens største træskibskapsejlads. 
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Løgstørvej 14 - 9600 Aars - CVR-nr.: 41010975 Tlf. 70 27 13 77 - info@destinationhimmerland.dk - destinationhimmerland.dk

@destinationhimmerland – #destinationhimmerland

Det store i 
det små

På gensyn i Himmerland!

Se kommende 
aktiviteter i 

Himmerland
her

Husk at 
downloade 

GoVisit-app’en på 
vej til Himmerland

her


