Lem den 26. marts 2017
Pressemeddelelse

Kløversti-dag i Lem i Sydvest Salling
Påskelørdag den 15. april er der kløversti-dag over hele landet, og i den anledning inviterer Lem
Kulturnetværk til vandring på kløverstierne i og omkring Lem fra kl. 10.00.
Kløverstierne i Lem er fra 2015, og de eneste i Skive Kommune og i det gamle Viborg Amt.
På alle stier er opsat infotavler, der fortæller om egnens historie og om det smukke landskab. Stierne udgår
alle fra Torvet i Lem og er afmærket, så det er let at følge dem.
Påskelørdag vil der være mulighed for at deltage i guidede ture på 5 km, 8,2 km og 10,5 km. Turene på 5 km
vil blive gennemført i både langsom og moderat tempo. Turen på 8,2 km vil først starte, når 5 km turen er
afsluttet.
Undervejs vil der på alle turene blive serveret vand/kaffe/the og brød. Som afslutning på 8,2 og 10,5 km
turene vil der være varm suppe til alle deltagerne.
Lem Kulturnetværk, der er en sammenslutning af de mange aktive foreninger i Lem, håber, at rigtig mange
fra nær og fjern vil deltage i turene. Dansk Vandrelaug, Viborg afdeling har allerede meldt deres ankomst.
Det er gratis at deltage, ligesom forplejningen er gratis. Der kræves ikke forhåndstilmelding – mød bare op.
Vi har bestilt godt vejr.
De tre ture kan kort beskrives sådan:
•

•

•

Blå rute på 5 km – Historieruten – der går ad grusvejen Styrhøjen med en fantastisk udsigt ud over
landskabet og fjorden. Herefter til Brodal og Nr. Lem, der i slutningen af 1800-tallet var egnens
kraftcenter med bl. a. andelsmejeri, sparekasse, skole, forsamlingshus og fattiggård. Herfra
passeres endnu et par nedlagte skoler inden vi kommer til den nedlagte Vestsalling Jernbane med
den gamle Brodal station. Inden turen slutter ta’r vi en afstikker til byens gamle festplads Hvilshøj,
der har dannet ramme om mange sommermøder med bl. a. egnens store digter Jeppe Aakjær.
Rød rute på 8,2 km – Kultur- og naturruten – der nord for byen følger Vestsalling-stien på den
nedlagte jernbane til Vejby Kirke. Herfra går turen gennem et spændende landskab kaldet ”Lille
Norge” inden vi kommer til den gamle herregård Bustrup, der i dag rummer bl. a. socialpædagogisk
opholdssted med dagskole og kulturcenter. Fra Bustrup går vi langs dalstrøget til et udsigtspunkt
med fantastisk skue ud over Sønder Lem Vig, der er et geologisk og naturmæssigt spændende
område med et rigt dyre-, plante- og fugleliv.
Sort rute på 10,5 km – Omegnsruten – der fører dig nord ud af byen forbi Skolen og Kulturhuset.
Også på denne rute passerer du ”Lille Norge” og den gamle herregård Bustrup. Fra Bustrup går
turen langs Planetstien mod Sønder Lem Vig og herfra ad Sandrevlestien tæt på Vigen og gennem
et spændende istidslandskab inden vi når op på Sydvest Sallings fede agerjord. På vejen tilbage til
Lem passeres Opperby gl. skoler, Den gamle præstegård fra 1864 og Lem Kirke, der er kendt for sin
store rigdom af romanske granitrelieffer.

Se mere på www.lemby.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved Vagn Lykke, mobil 21258204 eller vagn007@gmail.com.

