
Fremad sammen

Tour de Salling 2021
Venstres kredsbestyrelse inviterer hermed, medlemmer og kandidater til det 
forestående valg til Byrådet, til den traditionsrige cykeltur, Tour de Salling.
Touren, som består 3 halvdagsture, alle med start kl. 8.30 og afslutning kl. ca.13.00 
foregår den
23. 24. og 25. august 2021.

Mandag den 23. august
kl. 8.30 mødested på P-pladsen ved Thise Mejeri (Kaffe m.v. og rundvisning). 
Herefter går turen til indretningsarkitekt Søren Vester (snak om hus og have) og vi 
cykler videre til Brænderiet Limfjorden (En sandwich, rundvisning og smagsprøver).
Afsluttes med en kort cykeltur tilbage til P-pladsen ved Thise Mejeri.
(Turen koster kr. 50,00)

Tirsdag den 24. august
Kl. 8.30 mødested på P-pladsen ved Fur færgen. Vi tager færgen, som er gra-
tis for cyklister. Evt. bilende deltagere betaler selv for overfart. Vi kører gennem Ne-
derby, ser på den nye tilbygning til Fur Museum og fortsætter videre frem til Fur 
Bryghus. Efter en rundvisning serveres en frokostplatte og øl/vand. Når vi har sundet 
os lidt cykler vi langs fjorden, nyder den storslåede natur, og tager færgen tilbage til 
Branden.
(Turen koster kr. 150,00 inkl. mad og drikkevarer)

Onsdag den 25. august
kl. 8.30 mødested lystbådehavnen i Skive(ved Skive kommunes båd, Åkanden)
Vi cykler, via broen over Åen, til virksomheden, Suntherm i Dommerby (varmepum-
per, CO2- reduceret opvarmning). Efter kaffe og rundvisning cykler vi forbi det nye 
friplejehjem ved Ramsdalsvej, til Brårupparken, hvor vi kører langs det næsten fær-
dige og meget spændende naturområde, Glattrupbæk Parken. Herfra videre ned i 
engen, bag Fjernvarmecentralen, hvor vi ser på placeringen af den planlagte nye bro 
over jernbanen, med forbindelse til Havnen. Turen går videre til Elværks Broen og 
den nye Big Blue sti og legeområdet ved Stadion og en snak ved Museet om den 
nye kunst trappe.
Turen afsluttes ved Åkanden, hvor der serveres sandwich og øl/vand.
(Turen koster kr. 50,00)

Håber I vil deltage i en eller gerne flere af turene og tilmelding skal ske til:

Arkitekt og tourguide, Jørgen Christensen, tlf. 21191369/ 
mail, jochristensen1337@gmail.com
(Tilmelding senest den 19. august kl. 12.00)


