
AaB´s DAMEKLUB 
 

SOMMERUDFLUGT TIL DET BLÅ LIMFJORDSLAND OG FUR 
 

Onsdag den 29. august 2018 
 

 
 
Fur er beliggende midt i Limfjorden, lige nord for Salling. En bakket Limfjordsperle med en 
interessant geologi. Furs nordvestlige hjørne består af stejle klinter. Der blev skabt under den 
sidste istid. Det er et helt fantastisk landskab vi kan opleve. 
 
Kl.   8.30 Afgang med bus fra parkeringspladsen ved Svalegården, Svalegårdsvej 1, 

Hasseris. Vi kører via Nibe, Løgstør, Aggersundbroen, Thisted, over Mors til 
Glyngøre.  
Vi drikker kaffe i Kulturladen (ved siden af Restaurant Kulgården), Kanalvejen 
i Løgstør (ca. ½ time) Her er der borde og bænke som vi kan benytte. 
Bestyrelsen medbringer rundstykker og smør. 
Tag selv kaffe/ the, krus, kniv og servietter og evt. vand med  

 
Efter ankomst til Glyngøre bliver der tid til en lille travetur  

 
Kl.  11.45 Frokost: Restaurant Limfjordens Hus, Odden 17, Glyngøre 
 

  
 
 Her serveres: Tapas 

1. Servering: Koldrøget laks m/hummercreme, Fiskemousse, Stegt fladfisk 
2. Servering: Oksemedaljon med kålkompot, Skinke fra æblegrisen med 

tilbehør. Ost fra Thise og hjemmebagt brød 



 
Drikkevarer: flaske øl, lille fadøl eller sodavand 30,00 kr. pr. stk. 
1 gl. vin 50,00 kr. 

 
  
Kl. 12.45 Afgang til FUR. Vi kører til den lille færge by Branden. Efter fem minutters 

sejllads når vi Fur 
 
 
Kl. 13.30   Samler vi den lokale blinde guide, John Brinch Bertelsen op ved Fur Museum, 

Nederby 28.  Sammen med John kommer vi på en rigtig spændende og 
underholdende to timers tur rundt på øen, hvor vi bl.a. skal se molerlandskaber, 
Gammel Havn, Bette Jenses Hyv, Bispehuen m.m. Første korte stop bliver ved 
Fur Bryghus. 

  Her kan evt. købes et par FUR øl eller andet med hjem.  
 
 
Kl. 15.30 Kaffe/the og rabarberkage på Café På Herrens Mark, Blegagervej 6, Fur 
 

  

Efter kaffen kan vi gå en tur i haven, besøge den lille butik eller deres 
Museum For Mænd, hvor kvinder er velkomne men ingen taleret har. ;-) 

 
Kl. 16.15 Drager vi hjemover. Vi sejler med færgen over Sundsøre-Hvalpsund og kører i 

det smukke landsskab langs fjorden til Ertebølle, Trend, Vitskøl Kloster m.m.  
  

 
Kl. 18.30 Forventet hjemkomst ca. 18.00 - 18.30 ved parkeringspladsen ved Svalegården  
  
Bindende tilmelding senest onsdag den 15. august 2018 til Inge Frost Poulsen, tlf. 29468921, 
eller Lis Kristensen, tlf. 40476030 
 
Deltagerbetaling for dagens arrangement inkl. bus, rundstykker,  frokost, eftermiddagskaffe 
og kage kr. 300,00.   Aftalte penge betales i bussen til Else Marie Simonsen 
Drikkevarer betales af den enkelte til tjeneren. 
 
 

Med venlig hilsen 
 på bestyrelsens vegne og på gensyn 

Inge Frost Poulsen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


