
Turen er udarbejdet i samarbejde med VibLand ”Turist I egen Kommune”. 

Turforslag: Møldrup byrum 

Beskrivelse  

På turen kommer du forbi nogle af de skønne steder der er i Møldrups byrum, der er langs 
Himmerlandsstien. Der er masser af muligheder for leg, ophold, spise medbragt med, tænde et bål, eller 
bare være. Turen starter naturligt ved platform 1, som er i den vestlige del af byen og guider dig igennem 
de fem platforme, hvor den sidste står ved sansehaven ved byens plejehjem og park.  

Turen beskrives ud fra de frem platforme langs Himmerlandsstien 

Platform 1: 

Kommer du på Himmerlandsstien, fra vest, er der til højre Mølleskoven. 
Denne binder området sammen, og delt af Himmerlandsstien.  

På højre side er en nyanlagt æblelund der består af gamle æblesorter. Op 
f denne er Mølleskoven. Et mindre skovområde som har en sti fra stien og 
over til byens hundeskov. Hundeskoven er en af de største hundeskove i 
kommunen og velbesøgt. Og ligger meget skønt ud mod Mørke dale. 

Til venstre side af stien finder du en god udsigtshøj, hvor du kan få et blik 
over noget af byen og som er ved søen der tager sig godt ud i kanten af 
byen, og i meget rekreative rammer. Her findes borde bænke.  

Platform 2: 

Går du videre af Himmerlandsstien og ind mod byens midte skal du ikke 
gå længe før du kommer til platform 2. Ved platformen finder du et 
rekreativt område, hvor der er et madpakkehus og bålplads og plads til 
hvil på de mange muligheder. Teletubbie bakkerne som børn kalder det 
kuperede område der binder området sammen med legepladsen 
”Astrupparken” en småbørnslegeplads, hvor et stisystem bugter sig i 
området grønne landskab.  

Platform 3: 

Et stykke længere henne på Himmerlandsstien vil du støde på den gamle 
station der var en vigtig station for godstogene der i sin tid var eksisterede 
på strækningen mellem Løgstør og Viborg. Stationen er den bedst 
velbevarede station på strækningen, og i dag er der foreningshus for 
byens foreninger. Over for stationen kan du tage et spil petanque på de 
anlagte baner der flittigt benyttes af mange spillere. Til stor fornøjelse for 
bylivet, og de mange turneringer der er på banerne.  Kig godt efter, for i 
baneskoven findes en masse farverige fuglehuse som skolebørn har lavet 
og i samarbejde med byens borgere sat i træerne mange steder.  
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Platform 4 

Den næste platform står ikke langt fra byens mindesten der er rejst til 
minde om de faldne i 2. verdenskrig. Den står næsten midt på bytorvet, 
hvor der er rekreativt og masser af blomster og liv.  Her finder du også to 
skulpturer der pryder området. ”Frygten for det ukendte” er en lille sten 
der er lavet af kunstneren Henning Christensen og ”Sejrens Rus” er lavet 
af kunstneren Jørgen Glud, en stor granitbænk, der er prydet med en 
granitstolpe, hvor der i flere meters højde står en kone i sit stramme 
udtryk og kigger ned på dem der sidder på bænken. Konen er lavet i 
kobber af Anette Skjærbæk. Denne skulptur blev afsløret på 100 års dagen 
for kvindernes valgret i 2015.  

Platform 5 

For at komme til den sidste platform skal du passere byens hovedgade, 
Søndergade. Når du går på stien over til sidste platform får du en 
fornemmelse af det tidligere jernbaneterræn, med signalpæle der danner 
en god rød tråd gennem landskabet og med til at binde hele sti og park 
området sammen som en helhed. Når du er kommet til platform 5, er du 
også nået til byens anden ende af parken og sansehave. Her kan dine 
sanser skærpes og du kan nyde buske og blomster der snor sig rundt i 
haven. Her kan du udleve dine drømme om at spille musik. Du finder i 
området udendørs instrumenter der byder op til leg. Er du mere til et spil 
kryds og bolle eller bare sidde og suge indtryk til dig, så er der også plads 
til det.  Bevæger du dig lidt rundt på den grønne plæne kan du være 
heldig at finde to sten, begge med påskrift på. Den største af dem er 
hentet på Roum hede i 1953, og lavet da anlægget blev til. Den lille sten 
er sat op til minde om anledningen ”vi fik Sønderjylland tilbage" i 1920.  

Fortæring: 

Møldrup Bageri Friskbagt brød, drikkevarer og sandwich  Jernbanegade 6 

Min Købmand  Dagligvarer  Søndergade 2 

Haugaards Blomster Friske blomster og brugskunst og specialiteter Østergade 2 


