Rejsebrev fra fremtiden v/NN
Besøg i Sommerfuglelandet – på
kanten af Nationalpark Thy.

København den 1.august 2023
Vi er en lille familie – far, mor, to drenge, en pige
og farfar og farmor, der bor i København og vi
havde besluttet, at en uge af vores sommerferie
skulle foregå i området i og omkring Nationalpark
Thy.

Vi havde læst om Sommerfuglelandet på de sociale
medier om Landsbyklyngen Nors, Tved og Øster
Vandet.
På engelsk hedder området ”Butterfly Cluster”
opkaldt efter en stjerneformation af samme navn.
Se foto.

Vi synes det kunne være spændende, at opleve på
egen krop om nogle af ideerne i deres
Udviklingsplan fra 2020 var blevet realiserede.
Derfor lejede vi sammen en minibus/camper og
kørte mod Thy og fandt en dejlig campingplads i
nærheden af området.
På vejen gennem Landsbyklyngens indfaldsveje oplevede vi et
sandt blomstereventyr idet alle ledige arealer var beplantet
med farverige buske – og blomsterområder med blomster der
tiltrak honningbier og andre insekter - specielt lagde vi mærke
til de mange sommerfuglebuske og de mange, mange
sommerfugle i forskellige farver, der sværmede rundt- flot syn
– i selve byområderne var der også et smukt sommerfugleliv,
idet så godt som alle grundejere også havde plantet og sået
blomster og sommerfuglebuske i deres egne haver.

Det er resultatet af et fantastisk samarbejde om plantningen
mellem Vejdirektoratet, Kommunen og private grundejere.

Når vi kørte ind i Nors, Tved og Ø.Vandet fra de
forskellige indfaldsveje blev vi modtaget af
”Byporte” med smukke skiftende fotos af
sommerfugle og en Velkomsthilsen.

Vi lejede nogle cykler og oplevede dermed på tæt hold
mange af de fantastiske naturområder og
seværdigheder, som Nors, Tved og Ø.Vandet byder på.
I Nors kom vi forbi et meget flot kunstværk – en
skulptur, der er skabt af den lokale kunstner Erland
Knudssøn Madsen

– det var en sommerfugl – selvfølgelig - og den stod
foran Seniorbofælleskabet Palletten. Blå på den
ene side og rødplettet på den anden.

Vi kom også forbi en kæmpestor skulptur af samme kunstner – lavet i
massiv eg af to lokale pensionerede håndværkere i samarbejde med
kunstneren– den havde titlen ”SKYMÅLER” og den stod mægtig flot på
hjørnet af et skønt sted der kaldes ”Parken” - mere om dette skønne sted
senere.

Den følgende dag besøgte vi Thorshøj på
Thorshøjvej – en stor oplevelse.

En fantastisk historie om fundet af ca. 100 små –
10-17 cm. lange guldbåde – af nogle mænd, der i
1885 gravede grus i området omkring højen. De
fleste befinder sig på Nationalmuseet og kun 5 af
originalerne befinder sig på Museum Thy i
Thisted.
Et QR Reader skilt på stedet kunne via vores
mobiltelefon fortælle hele den spændende
historie. Et fund der tåler sammenligning med
fundet af Guldhornene i sin tid.
Ikke nok med det – på gården overfor højen kunne
vi låne nogle af museets metaldetektorer og selv
prøve om vi havde heldet med os – såvel børn som
voksne synes det var en skøn oplevelse.

Så var vi ved Sparkøbmanden i Nors – en dejlig butik med alle
mulige varer og god betjening og sørme om købmanden ikke lå
helt centralt ved byens skønne torv, der var fyldt med
mennesker i alle aldersgrupper –der skatede, andre legede ved
Sommerfugle-spejlbassinet midt på torvet – nogle drak kaffe
ved bænke, på terrassetrappetrin op til en herlig ”CafeSommerfuglevingen”, der bliver drevet af købmanden – smuk
beplantning rundt om Torvet og med en kørende, cyklende og
gående trafik i gensidig respekt for hinanden på den smukke
belægning på Torvet og med sommerfuglebænke

Lige pludselig fik vi øje på noget der bevægede sig oppe
i luften – vi cyklede nærmere på fænomenet og det
viste sig at vi var dumpet ned lige midt i årets
”Butterfly Dragon Festival” – en årlig tilbagevendende
begivenhed – en ”Sommerfugle-Drage Festival”, hvor
mange mennesker fra nær og fjerne kommer til
området for at bygge sommerfugledrager og lave
flyveopvisninger med deres kreationer med fine
præmier for bedste design og flyveegenskaber de
fortalte os at det foregik både i Tved, Øster Vandet og
Nors i den samme uge hvert år. En skøn oplevelse med
alle de flotte farvestrålende Sommerfugle-drager på
den blå himmel.

Lokale folk bar lokalt producerede butterflies og sløjfer i strik og
silkestof – og T-shirts - vi kunne købe dem – og det kunne vi slet ikke
lade være med..

Vi hørte, at der næste dag skulle være et arrangement, hvor der nede
i Huset i Parken skulle være en speciel fotoudstilling med kåring af
noget så mærkeligt som Årets Skyspotter Foto – det var en lokal
gruppe, der kalder sig ”Cloud Surfing”. Det viste sig at være en
forening, der samlede mennesker fra hele verden med interesse for
Skyformationer – vi fandt ud af at Danmark er det land i hele verden
der har de fleste og bedste skyformationer og skytyper – 27 skytyper,
som vi lærte at kende ved besøget i den interessante udstilling. Vi
kender det godt – det der med at ligge på ryggen og se op på skyerne,
der driver forbi og danner forskellige sjove figurer.

Det var mægtig interessant og vi lærte en masse og så
også årets præmiefoto nemlig hesten. Der var faktisk
også i Parken både hængekøjer og specielle sky
spotting stole lavet af lokale håndværkere og her kunne
man så ligge/sidde og studere og fotografere sjove
skyfigurer. Skøn oplevelse.

Næste dag gik vi på jagt efter to hellige kilder, som vi
havde læst om på Visit Thy – det skulle efter sagnene
være sundt og helbredende at drikke vandet fra disse
kilder. Vi cyklede rundt og fandt først en kilde i Nors
ved noget der hed Vendbjerg og vi drak lidt vand alle
sammen ved at fylde vandet i vore hule hænder og så
følte vi os mægtig friske og raske – tro kan jo flytte
bjerge – men det smagte faktisk rigtig friskt- så cyklede
vi videre til Øster Vandet lidt syd for den lille fine kirke
og her var der et QR-scannerskilt, der fortalte om
området, kirken, kilden og den tidligere skole på stedet
og så fortalte QR-Scanneren, at man kunne få en flaske
i Kirkens våbenhus til at fylde helligt vand på fra
kilden. På flasken stod der ”Helligt vand fra Øster
Vandet i Sommerfuglelandet” – så vi fyldte alle
sammen en flaske med helligt kildevand – det kunne vi
jo altid bruge, hvis vi nu følte os lidt sløje.

Således forfriskede og fyldt med ny energi tog vi til
Tved Plantage for at komme på Vandretur i
trætoppene - det blev en fantastisk oplevelse der gående oppe i træernes kroner – det glemmer vi ikke
lige med det samme.

Herefter gik turen til Isbjerg.
Det var simpelthen STORSLÅET – da vi kom op til
toppen – (via en trappe på 146 trin), som er Hanstholm
Vildtreservats højeste punkt med 56 meter over havet –
var der en storslået udsigt over Nationalpark Thy`s
nordlige del, som er indrammet af Vesterhavet.
Hanstholmen i Nord. Tved Klitplantage mod øst samt
Nors Sø og Vilsbøl Plantage mod syd. Til børnene var
der en rutchebane fra bund til top langs trappen – skøn
tur ned for børnene. I visse periode af årets er der også

en popup-Is-kiosk med Thy-is og kvalitets
kunsthåndværks produkter m.v.
Vi var heldige, at se store flokke af krondyr, kunne se
mange store skibe langt ude i horisonten på havet, og
på vej gennem den 3 km. anlagte sti så vi havørne
svæve højt på himlen.

Kort tid efter hjemkomsten fra Landsbyklyngen tog vi
afsted igen, idet jeg uventet havde fået tilbudt et job i
Thisted Kommune..

Og her følger alt det vi nåede at observere på en
weekend – beskrevet i kort form:
Oplevede en vældig iværksætteraktivitet i de mange
bygninger i industrikvarteret i Nors.

Nors Skole – en spændende
kreativ med gode
kontakter til hele
skoledistriktet og høj faglig
standard med samarbejde
med
Nors Børnehus
De tre kirker – Tved, Øster Vandet og Nors Kirke.

Nors Hallen med et kæmpe udbud af alverdens
aktiviteter så som næsten alle slags sportstilbud som
fester og samvær i øvrigt.

Nors-Tved og Øster Vandet Tidende
Et fantastisk lokalt nyhedsmagasin, der trykkes på det
lokale Trykkeri Friheden.
Hurtige analoge nyheder i form af begrebet ”Running
News” – Løbende Nyheder - v/skolebørn og andre f.eks.
løbemotionister – rundt til de enkelte husstande.

Beboerhuset beliggende ved siden af Hallen – sted til
samvær og fest.

Padel Tennis Arena

Thy Gokart

Nors Sø

Lystfiskeri
Plantagerne
Segway Ræs
Flad turistbåd - geddefiskeri
Vinproduktion i hele Klyngen – Thy Vin –honning -bier

Droneture i området

Gallerier i området

Mountainbikeruter
Købmanden

Bager

Frisør

Auto og benzin værksted

Grillslagter

Fodboldgolf

Parkhuset

Madpakkehus/bålhus og shelter og sø
Tingstedet i Vorring
Foreninger i alle afskygninger
Byfornyelse – nedrivningsprocessen af gl. uskønne huse
Er i gang.

Dukketeater –”Sommerfugleteatret” – måske
dukketeaterskolevirksomhed

Udbud af byggegrunde
Ridning i området

Der vil senere komme en lokalt produceret
Drone-reklame – minifilm om området natur og
beliggenhed.

Landsbyklyngen har en enestående
beliggenhed på Kanten af
Nationalparken med kort afstand til
Thisted, Hanstholm og Klitmøller,
cykelstiforbindelser

”Rejsebrev fra Thy -Landsbyklyngen
Nors,Tved og Ø.Vandet”
Vil i konstant opdateret form kunne anvendes af
og til f.eks følgende:
Alle former for sociale medier
Fysiske pjecer til turistmæssige fremstød i hele
landet
Ejendomsmælgere
Restauranter, værtshuse og lign. F.eks. Hvor der
sælges Thy Øl og øvrige
Thydrikkevarer/produkter, Vermuth ”Vildskab” og
lign.

Sidst opdateret 10. marts 2021/JON

