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Østerild Testcenter
Vingerne fra kæmpemøllerne suser lige over hovedet
på dig. Vindmøllerne er med deres imponerende 150220 meters højde op til 100 meter højere end de
vindmøller, du ser i det danske landskab. I
besøgscentret kan du få ny viden omkring vind og
vindkraft i Danmark. Her kan du få svar på, hvordan en
vindmølle bliver bygget og se forskellige vindmøllemodeller. Du kan også lege med vind og vindtunneler.
Gl. Aalborgvej 5, 7700 Thisted

Thylejren

Thylejren er et fristed i den forstand, at den rummer
livet, livets udfoldelser, forviklinger, udviklinger. Den har
plads til skæve eksistenser, fantasifulde kunstnere,
omsorgsfulde mødre og fædre, shamaner, og
hestekvinder og meget andet. Den er både del af
Danmark og det samfund vi alle er del af, og samtidig
er den meldt ud af bevidstløst forbrugerræs og
samtalekøkkenkultur.

Gl. Aalborgvej 16, 7741 Frøstrup

Kirsten Kjærs Museum
Kirsten Kjærs Museum er et privat kunstmuseum med
en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær
(1893-1985), især portrætter. I syv sidegallerier er der
udstillinger af danske og udenlandske kunstnere samt
af museets huskunstnere. Museet er placeret i skønne
omgivelser, som danner ramme for udendørs skulptur,
installation og land art Der er to-tre kunstnerboliger,
gæstehus og værksteder for grafik og skulptur.
Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

Lild Strand

Fiskerlejet Lildstrand ligger afsondret allerlængst mod
nordvest i Thy – for enden af en fem km lang landevej,
som ender dér, hvor havets bølger begynder at rulle
ind. Omsluttet af fredninger og af havet mod nord.
Vestpå er nærmeste nabo Vigsø – en strækning på ca.
20 km med hav, strand og klithede, som er Danmarks
længste ubebyggede strækning. Her er plads til
personlig fordybelse og eftertanke i uforstyrrethed.

Strandvejen 106, 7741 Frøstrup

Bulbjerg

Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld udenfor
Bornholm. Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude. Resterne af Skarreklit – en 16 meter høj
kalkstensklippe stod indtil 1978 som en kæmpe
hugtand i havet ud for Bulbjerg. Her på de udsatte
klippeafsatser yngler den nordatlantiske mågefugl
Riden i stort antal – op til 500 par. Den sjældnere
Mallemuk yngler her også i mindre omfang.

Bulbjergvej 0, 7741 Frøstrup

Troldsting

Troldsting er det højdedrag, som strækker sig fra
Bulbjerg ind i landet mod syd. I stenalderen var hele
området en del af Bulbjerg-øen og det lave sund, som
forbandt Limfjorden med Jammerbugten. I området
ved Troldsting er der rester af gravhøje fra
bronzealderen. Du kan også se stensætninger,
bautasten og forskellige redskaber, der viser, at
mennesker har boet her siden stenalderen.

Ellidsbølvej, 9690 Fjerritslev

Frøstrup minilandsby

Oplev Frøstrup, som fra 1904 til 1969 var en driftig
stationsby på Thisted-Fjerritslev-banen, i
miniatureudgave. Frivillige håndværkere har siden 1998
arbejdet på at genskabe stationsbyen anno 1904-20 i
skala 1:10, og målet er 80 huse inklusive en model af
sognekirken, Tømmerby Kirke, som ligger lidt øst for
bygrænsen. Husene fremstilles på eget værksted, som
også kan besøges.
Søndergade 36, 7741 Frøstrup

Højstrup Vikinggravplads

Gravpladsen er fra ca. år 800, og består af henimod
hundrede høje og højninger samt et utal af bautasten,
nogle ved højene og andre på højene. En stor del af
bautastenene udgør en skibssætning. Gravpladsen blev
fredlyst i 1881. Nationalmuseet foretog i slutningen af
forrige århundrede udgravninger, hvorved det viste sig,
at gravpladsen er en blanding af grave med udbrændte
lig og brændtbengrave.

Tømmerbyvej 105, 7741 Frøstrup

Johan Skjoldborgs Hus
Johan Skjoldborgs barndomshjem åbnede som
museum i 1961, hundredåret for digterens fødsel. Kun få
af de udstillede genstande kan føres tilbage til familien
Skjoldborg, men rummene er forsøgt indrettet, som det
er beskrevet i selvbiografien 'Min Mindebog' fra 1934.
Det lille skomagerhjem er et godt eksempel på,
hvordan en landsby håndværker på Hannæs boede
omkring år 1875.
Skippergade 6, 7742 Vesløs

