
Turist i egen kommune 
Turist i egen kommune, 28. maj i Hald Ege. Aftenens agenda:  

19.00 Velkommen 
19.05 Hvad sker der i Hald Ege? 
19.20 - 19.50 Inspirationsoplæg om lokalturisme, Peter Skovmos, Karup 
20.00-21.10 Gruppearbejde 
21.10 - 21.30 Opsamling og arbejdsgrupper nedsættes 
21.30 Hvad nu og næste møde 
21.45 Gennemgang workshop: bypedel og kurser: grundlæggende bogholderi og hjemmeside 
21.55 Tak for i aften 

Output fra grupperne, der repræsenterer 18 byer. Det er meget godt gået.  

 

 

På de næste sider er indsat de input der var fra de fire grupper der var den aften: 

 

 

 



Turist i egen kommune 
 

 
Ravnstrup Militærområde/ øvelsesterræn 

Mindesten 
Lindegaards Have 
Ravnstrup Mølle / historie 
Ravnstrup Kirke 
Mindesten /Gl. Ravnstrup  5-5-1945 genforening 
By journalister 
Rutebus 

Mønsted Kalkgruber 
Dross Peters Høj (bevilliget 800.000 kr.) 
Vandresti  Stoholm vandrehjem 
Cykelsti  Mønsted Kalkgruber 
Kalkaminoen 25 km. 
Daugbjerg Kalkgruber 
Daugbjerg Dås 
Søgård Mose (istid) 
Mindeparken 
Kongelig privilegeret Kro 
Ko bjerget  
Militærområdet 
Fået 25.000 kr. til skiltning-Ove Harrestrup Hedeselskabet 
Mønsted kirke 
Mindesten 5.5 1945 Jord skænket af den gamle kromand 
Grønhøj kro 
Grusvej Guldborglund Plantage krydser Viborg/Herning vej Skelhøje 
Hærvejen (aftalt m. kommunen – forhandles) 

Stoholm Birkesø 
Mindesten ud mod Skivevej 
Birkesøgruppen 
Nytårsbadetur 30/12 
Kirker: 
Gammelstrup (Borgerforening) 
Stoholm 1971, kgl. bygningsinspektør Leopold Teschl 
Smollerup 
Feldingbjerg* 
Kobberup 
Iglsø 
Matriks bikespor (center/vandrehjem)  cykelværksted 
Jordbromølle bro 
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Vejrumbro - Ørum - Kvorning - Hammershøj  
 
Ad 1 - 2 (hænger sammen i vores oplæg): 
Vi inviterer hver især repræsentanter fra lokale foreninger + andre 
‘markante’ borgere i eget lokalområde til et møde omkring ‘Turist i egen 
kommune’. 
Skab begejstring - interesse - ejerskab - motivation med udg.pkt i alle de 
‘perler’ vi fandt frem til på repr.skabsmødet 
Få nedsat arbejdsgruppe med talsperson/leder/tovholder. 
Tovholder skaber netværk med andre arb.grupper i vores fælles område 
(Viborg Øst) 
 

 
Ad 3 (samarbejdspartnere): 
Lokale foreninger 
Spejdere/FDF’ere 
Lokalarkiv 
‘Videnspersoner’ i lokalområderne 
Lokale busselskaber 
Viborg Museum 
Kommunen! 
Lokalafd. af landsorganisationer – fx: 

- Dansk Ornitologisk Forening 
- Cyklistforbundet 
- Sportsfiskerrforeninger m. fl. 

 
 
Ad 4: 
Tema-busture i hele eller dele af kommunen (natur - kulturhistorie - 
kirker - møller - fugle - gravhøje mm) 
Vandreture i Nørreådalen (Pramdragerstien) og Skals Ådalen (fra 
Sjørring til Hjarbæk) 
Arr. mellem Børneskovene 
Pilgrimsruter – en dag, en weekend, en uge 
Kobles Midtjyske cykelstjerne – udvides med vandveje (å-sejlads) og 
vandre 
 

 
Ad 5: 
Samarbejde med lokale medier om information + gode historier + evt. 
lukrative annonceaftale ifm arrangementer/udflugter  
Lokale sponsorer 
Lodsejere i ådalene 
Samarbejde med andre ‘synlige’ spillere i lokalområderne (personer, 
virksomheder, institutioner) 
Facebookgrupper 
Infoskilte i massevis: 
– forklaring af ruter, områder, shelterpladser, gårdbutikker mm +  
henvisninger til næste/andre seværdigheder i nærheden 
Website: turistiegenkommune.dk (måske under Vibland) 
App målrettet ‘turist i Viborg Kommunes landdistrikt 
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Hvad har vi at byde på i Viborg Øst:  fortsat  Vejrumbro - Ørum - Kvorning - Hammershøj 
 
Natur: 
Ådalene (Nørreå - Skals) 
Shelters 
Fredede fugle 
Ø bakker 
Søer 
Tjele Skov 
Generelt noget af DK’ smukkeste natur 
Lavbundsområder i ådalene 
 

 
Kulturhistorie: 
Møllerne, Teglværket, Tjele Gods, kirkerne, ‘Blicherland’, 
Pramdragerstien Nørreå, Vejrumbro (tidl. Vippebro) 
Langdysser, gravhøje og lign. forhistoriske minder 
Mindesmærker 
‘Statue’ (sten + gl. skrøne) i Vejrumbro 
‘Årup Kirke’ (sten + gl. skrøne)  
 

 
Kendte personager: 
Marie Grubbe 
St. St. Blicher 
 

 
Lokale specialiteter 
Viskum Snaps, Ny Lundgård Øko Ismejeri, Mammen Ostebutik 
 

 
Andet 
Apple  
 
PLUS: Husk at tage seværdigheder med på den anden side af 
kommunegrænsen . 
Eksempel: Henvisning til Cold Hand Winery i Læsten, hvis man er ude 
ved Ny Lundgård Øko Ismejeri i Hammershøj 
 

 
OBS. 
Vi aftalte i gruppen, at Vejrumbro venter til de er færdige med deres 
lokale udviklingsprojekt. 
David, Susanne og Gitte går videre lokalt med arbejdet ud fra 
ovenstående skabelon. 
Og så aftaler vi at holde hinanden orienteret mhp. et senere møde, når 
vi har fået organiseret lokale arbejdsgrupper. 
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Vammen, Hvam, Bjerregrav, Lindum, Låstrup, Løvel, Fristrup 
 

Aftalt møde d. 14. juni 2019. 

I gruppen blev der meget fokuseret på de mange forskellige attraktive 
forhold der kan være i spil afhængig af hvilket segment og målgruppe 
der er tale om. Er det familier, børn, voksne eller ældre. Alle har de hver 
sine interesser og behov. 
Kunne samle eksempelvis det i kategorier, så som: 
Legepladser, kultur, rekreative områder, overnatningsmuligheder, 
shelters, åer vandløb (mulighed for fiskeri – sejlads), stier og andre 
pejlinger. 
 

 

Fristrup Forum 
Klejtrup har to friplejehjem 
Hvolris Jernalderlandsby 

 

 

 

 

Karup, Kølvrå, Løgstrup og Hald Ege 
 

 

Der er ikke noget på skrift om det der blev snakket om. 
Geografisk lidt spredt i gruppen 

 

Karup   
er med i gudiegruppen og godt i gang med at realisere noget af det der 
er af tiltag, i samarbejde med Grønhøj kro. 
2 ”Krigskirkegårde” 
Alhedestien 
Karup Kirke 
 

 

Kølvrå  
KFUM soldaterhjem 
Friluftsbad 
Uhre banen 
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Løgstrup  
Himmerlandsstien 
Friplejehjem 
Byens navn har en historie 
 
 

 

Hald Ege  
Vandtårn 
Gamle røde barakbygninger 
Skovnært miljø 
Megen historie 
Mindre  

 

 

Øvrige indspark 

Der er mange måder at belyse de værdier og fokus der er på de forskellige egne og i byerne. At binde det sammen er den proces der er i gang.  

Fundamentet skal støbes og så venter det arbejde og den rejse der kommer for at koble det logisk og interessant sammen. 

 

Nogle af de forhold der også er aktuelle og der blev snakket om var: 

Hundeskove 
Legepladser 
Shelters 
Madpakkehuse 
Off. Toiletter 
Cykelruter 

 


