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Sommerudflugt til Struer den 13. juni 2019 

til Nordvestjysk Fjordkultur og Lydens By 
 

 
Vi mødes præcis kl. 10 ved  

Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, 7600 Struer 
 

Her får vi kaffe og et rundstykke, samt en orientering om Fjord-

kulturens historie. 
 

Vi ser deres værksted og til sidst skibene i havnen. 

Nordvestjysk Fjordkultur har eksisteret i mere end 20 år 

Der arbejdes med træskibe på eget værksted.  

Skibene istandsættes på frivillig basis.  

Der modtages skibe med tilknytning til Struer og Limfjorden. 
Når skibene er færdige sejler man med dem hver uge om sommeren.  

Der er i havnen et område kun for træskibe. 
 

Hvert år sejles der Limfjorden rundt et Træskibssejlads. 
 

Inden vi forlader Fjordkultur har vi lånt deres kantine, hvor vi spiser 3 stykker smørrebrød 
øl/vand. 

 

Vi fortsætter til Peter Bangsvej 17, 7600 Struer, hvor vi skal være præcis kl. 14. 

Her vil Peter Kjeldbjerg fortælle om Lydens by 

og Peter Petersen vil fortælle om Sound Hub. 

Ideen om Lydens By opstod tilbage i 2008 og har langsomt udvik-

let sig til at blive en massiv satsning på at skabe en ny udviklings-

platform for Struer Kommune. 

Lydens By tager sit afsæt i det naturlige DNA, som ligger i Struer 
på grund af lydindustriens store påvirkning, udnytte det som in-

spiration til nye projekter og initiativer og dermed forstærke det. 

Bang & Olufsen har sat sine meget tydelige fodaftryk i Struer Kommune  

Målet er at fremhæve alle aktiviteter i Struer Kommune, der har positiv indflydelse på vores livs-

kvalitet og på oplevelsen af at besøge og opholde sig i området. Gerne med lyden som rød tråd.  

Visionen for Lydens By er at gøre Struer kendt nationalt og globalt for sit lydmæssige DNA og 

øge attraktionsværdien for området. 
 

Sound Hub er titlen på et nyt initiativ fra 2018 med en ambition om at skabe et dynamisk ver-

densklassisk vækstmiljø for iværksættere, virksomheder og videncentre, som arbejder inden for 

lydteknologi og akustik. Bang og Olufsens lokaler og faciliteter i Struer fungere som fysisk cen-

trum for Sound Hub Denmark, men projektet har til hensigt at trække på områdets samlede res-
sourcer og kompetencer inden for lydteknologi og akustik. 
 

 

Fortsættes … 
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Udflugten slutter med middag ca. 17.30 på Cafe Humlum, Thagårdvej 16, Humlum 7600 Struer  
 

 

 

Drikkevarer er for egen regning. 
 

Pris for hele herligheden: 150 kr. pro persona. 
 

Tilmelding senest 1. juni 2019 til Kurt Kristensen på e-mail: aegodskurt@gmail.com 

Husk at oplyse både dit og din ledsagers navn.  
 

Samtidig bedes bidraget indbetalt til klubben på: reg.nr. 5383, kontonr. 0406291 

Husk at oplyse medlemmets navn 

 

Husk at du/I først er endelig tilmeldt når beløbet er indbetalt. 
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