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Giv dig tid i 
Thorup – Klim områdeT

her kommer Thorup – Klim områ-
deT ind som et af de bedste bud på god 
plads, hyggelig atmosfære, godt naboskab, 
naturen lige uden for døren. og så: huspri-
ser, der giver luft i budgettet.

Thorup – Klim områdeT er tæt på 
skov, fjord, strand og hav. her er der kun 40 
minutter til Thisted, 50 minutter til Aalborg 
og 60 minutter til Viborg i bil. og bussen kø-
rer flere gange daglig til både Thisted og Aal-
borg. Vi har to vuggestuer, en dagplejemor, 
to børnehaver, to skoler og mange forskellige 
foreninger.

den tidligere Vester Thorup efterskole 
er for nylig blevet omdannet til et børne-
asylcenter som har plads til 65 beboere. 
man kan høre samtaler på 10-15 forskellige 
sprog. men de fastboende snakker stadig 
dansk. Nogen siger A’ og andre siger JeG, 
men stadig forståeligt!

i denne folder vil du finde en kort beskrivelse 
af vores forskellige institutioner og forenin-
ger i Thorup – Klim området.
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hAr du lysT Til AT pAKKe diN fAmilie sAmmeN i eN TrANG leJliGhed i 
sTorbyeN? eller hAr du mere lysT Til AT KuNNe beVæGe diG friT på 
To-Tre GANGe så sTorT eT AreAl i diT eGeT hus med hAVe? 



Vester Thorup 
og omegns landsbyforening
i 2010 blev vores gamle Thorup håndvær-
ker og borgerforening omdannet til Vester 
Thorup og omegns landsbyforening. i den 
forbindelse totalrenoverer vi forsamlingshu-
set, som er til udlejning for alle.

Vester Thorup og omegns landsbyforening er:
- en paraplyorganisation, der afholder eller 

danner rammer for kulturelle aktiviteter 
som borger- og vælgermøder, afstem-
ningssted ved valg til folketing/kommu-
nevalg, udstillinger, foredrag, kurser, jule-
komsammen og familiefester. 

- en paraplyorganisation for aktivitets-
grupper for frivilligt socialt arbejde og 
for personer i samfundet, der ønsker at 
igangsætte aktiviteter i overensstem-
melse med foreningens formål.

- en paraplyorganisation, der ligeledes pas-
ser grønne områder, bygens flagstænger 
og jule- og blomsterudsmykning.  

Vi er ca. 200-250 husstande i foreningen 
som dækker området Thorup strand, Vust, 
Thorup holme og Vester Thorup. 

Vi har mange forskellige aktiviteter som 
f.eks.: spis sammen aften, Kr. himmelfart 
march, irsk aften, høstfest med stråhat og 
halm i træskoene, opsætning af juletræer i 
Vester Thorup og Thorup strand, dans, ju-
letræ, foredrag, koncerter og forskønnelse 
af byen.

i vores område er der også masser af er-
hvervsliv, som f.eks. ved Thorup strand hvor 
vi har danmarks største kystlandingsplads. 
her er der fiskerhus med renseri og butik.

Kontakt info
formand henrik styrbæk
Tlf.: 41 19 49 56
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Klim landsbyforening
Klim landsbyforening er en paraplyorgani-
sation grundlagt 2008, som består af:

• Èn bestyrelse på 10 personer
• Klim og omegns erhvervsklub,
• et forsamlingshus,
• et kalkovnsudvalg,
• et udeudvalg,
• en mandagscafé,
• et arrangementudvalg,
• et dilettantudvalg,
• et byforskønnelsesudvalg 
• et revisorudvalg.

i alt er ca. 50 personer engageret. forenin-
gen ejer og har renoveret peter styrbæks 
hus, som er lejet ud.

landsbyforeningen har 300 medlemmer og 
erhvervsklubben 60 medlemmer.

landsbyforeningen varetager via udvalgene 
udlejningen af forsamlingshuset, udlejning 
af peter styrbæks hus, vedligeholdelse af 
legepladsen og udsmykningen af byen samt 
mandagscafeen med kaffe og hygge.

landsbyforeningen driver Klim Kalkovn med 
hjælp fra lokalhistorisk Arkiv, som holder 
ovnen åben i sommerhalvåret. i kalkovnen 
arrangeres gudstjeneste og koncerter samt 
fællesspisning med bålaften.

Kontakt info
formand  Niels Agesen
Tlf.: 40 11 52 99



Thorup-Klim hallen, 
Thistedvej 320, Klim.

Thorup-Klim hallen er opført i 1986, og fra 
starten har hallen haft en fantastisk opbak-
ning i hele lokalområdet vest for fjerritslev. 
Kun en stor lokal indsamling samt en frivil-
lig arbejdsindsats fra ildsjæle i lokalområdet 
g jorde projektet muligt.

Thorup-Klim hallen er gennem årene ad-
skillige gange blevet udbygget, vedligeholdt 
og moderniseret, så lokalområdet i dag har 
stor glæde af en moderne og tidssvarende 
idrætshal med muligheder for håndbold, 
fodbold, badminton, tennis, basketball, 
hockey, volley, gymnastik i alle afskygninger 
og meget mere. springgrav til gymnasterne 
og et nyt og moderne motionscenter er 
etableret indenfor de seneste år. og uden 

for hallen er der i 2014 anlagt multibane 
og udendørs fitnessbane i samarbejde med 
Thorup-Klim skole.

foruden de mange idrætsstævner og opvis-
ninger benyttes hallen til forårsmesser, ge-
neralforsamlinger, garantfester, skolefester, 
boksestævner, pensionistaktiviteter og me-
get mere. hallen rummer tillige klublokaler 
for Thorup-Klim ungdoms- og Gymnastik-
forening.

Kontakt info
formand henrik Agesen
Tlf.: 21 72 92 57

Thorup–Klim boldklub 
samt Thorup–Klim boldklubs støtteforeningen

Thorup-Klim boldklub har eksisteret siden 
1969 hvor de 2 tidligere naboklubber, Ve-
ster Thorup idrætsforening og Klim bold-
klub, slog sig sammen til en klub. 

støtteforeningen blev oprettet i 1993 og 
har til formål at sørge for at skaffe penge, 
som kan komme medlemmerne til gode i 
form af forskellige aktiviteter, redskaber mv. 
det sker blandt andet ved at sælge målak-
tier, arrangere open air og ved at servere til 
arrangementer. 

boldklubben har til formål at udbrede 
holdsport, primært i form af fodbold og 
håndbold, men også krolf, petanque og bil-
lard er på programmet.

Vi kan næsten tilbyde noget til alle alders-
grupper – for de yngste består træningen 
af en blanding af leg og boldspil, med fokus 
på at dette foregår såvel i på Thorup-Klim 
boldklubs stadion i Thorup og Thorup-Klim 
hallen i Kiim. 

Klubben driver også i samarbejde med Tho-
rup-Klim ungdoms- og Gymnastikforening, 
motionscentret i Thorup-Klim hallen, der 
kan benyttes af alle over 15år.

Vi er ca. 400 aktive medlemmer, fordelt i 
de forskellige afdelinger der er i klubben.

Kontakt info
formand Claus bennetsen
Tlf.: 25 67 15 47
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Thorup-Klim ungdoms- og Gymnastikforening 
samt Thorup-Klim ungdoms- og Gymnastikforenings støtteforening

støtteforeningen har til formål at sørge 
for at skaffe penge, som kan komme gym-
nasterne til gode. samtidig hjælper en fast 
skare til arrangementer i området. 

Gymnastikforeningen har til formål at ud-
brede gymnastikken samt anden motion. Vi 
kan næsten tilbyde noget til alle aldersgrup-
per – for de yngste består træningen af en 
blanding af leg med fokus på at forberede 
dem til at kunne de grundlæggende øvelser 
til spring og rytme. det foregår såvel i sko-
lens gymnastiksal, hallen eller ude i naturen. 
for at forbedre børnenes muligheder for at 
dyrke sport og udnytte haltiderne, har vi et 
samarbejde med de to børnehaver og fri-
tidsordninger. instruktører henter børnene 
og følger dem i hallen. 

for voksne er der mulighed for at dyrke ryt-
megymnastik, ture i naturen eller benytte 
motionscentret. Tirsdagsklubben er områ-
dets seniorklub. her mødes man i hallen til 
en hyggelig formiddag med opvarmning og 
boldspil og slutter med hygge og kaffe. 

foreningen har også badminton for børn og 
voksne.

de ugentlige træninger varetages af 20-30 
instruktører og hjælpere. det er vigtigt for 
os, at fødekæden af instruktører løbende 
plejes, og at der er hjælpere/instruktører i 
alle aldersgrupper.

Kontakt info
formand pia rasmussen
Tlf.: 21 63 44 11

fdf Klim-Thorup-Vust
fdf Klim-Thorup-Vust har den 1/1 2015 
eksisteret i 50 og holder til på adressen:

stalden Thorup strandvej 16c 
9690 fjerritslev i Thorup.

i fdf lærer børn en masse gennem leg, 
fantasi og oplevelser i naturen. Vi mener, at 
børn skal mærke, der er noget, de er gode 
til, at de er noget værd i fællesskabet, og 
at deres færdigheder kan bruges. fdf til-
byder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 
år. Aktiviteterne varierer, så der er balance 
mellem tryghed, udfordringer og oplevelser. 

fdf har sine rødder i den danske folkekirke. 
udgangspunktet for fdf er det kristne livs-
syn. det betyder, at for os er alle mennesker 
lige meget værd. 
 

i fdf er lederne frivillige, ansvarlige voksne, 
der har lyst til at være sammen med børn, 
planlægge aktiviteter og møde dem med 
både alvor og sjov. 

fdf Klim – Thorup – Vust har hold inddelt 
i følgende klasser:
• puslinge 6-8 år.
• Tumlinge 9-10 år.
• pilte 11-12 år.
• Væbnere 13-14 år.
• seniorer 15-17 år.

puslinge, Tumlinge, pilte og Væbnere holder 
møde hver mandag fra 18.00 - 20.00

Kontakt info
Kredsleder mads pedersen
Tlf.: 22 48 54 72 
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Thorup Klim skole og storkereden
Vi er en folkeskole med elever fra 0.-6. 
klasse og er en del af Thorup-Klim samdrift. 
samdriften består af storkeredens vug-
gestue & børnehave, Thorup-Klim skole og 
sfo. Vi kan tilbyde den “røde tråd” for børn 
fra 0-13 år. børnene oplever på den måde 
ikke skift i mellem afdelingerne. på skolen 
mødes vi hver dag til morgensang og fælles 
beskeder, inden vi efterfølgende går til time. 

Vi har to afdelinger: indskolingen og mel-
lemtrinnet. i frikvartererne har vi skole-
gårde, legepladser, sportspladsen og mul-
tibanen, hvor eleverne frit kan lege. Vi har 
løbehjul, mooncars og waveboards, som flit-
tigt bliver brugt.

undervisningen er i flere timer organise-
ret efter ugeskema, hvor eleverne selv kan 
vælge, hvornår de enkelte opgaver på uge-
skemaet skal laves. Vi har individuel læseun-

dervisning og differentierer undervisningen, 
så den passer til den enkelte elev.

Vi arbejder med it i undervisningen, og alle 
elever har deres egen computer. derfor-
uden har vi ipads, som vi også anvender i 
undervisningen.

skolen er bygget sammen med Thorup-Klim 
hallen, der er samlingssted og bruges flittigt 
af os og de lokale foreninger.

Kontakt info
skoleleder Carl bech
Tlf.: 72 57 81 00

Storkeredens leder
elsebeth Christiansen
Tlf.: 72 57 81 05

Klim friskole
Klim friskole er en grundtvig-koldsk fri-
skole, som tilbyder undervisning fra børne-
haveklassen-9. klasse. skolen er en friskole 
for hele egnen og har en mere end 140-årig 
historie. Vi ruster vores elever med en stærk 
faglig profil i et undervisningsmiljø, hvor der 
er plads til alle.

på Klim friskole tror vi på, at elevernes 
mundtlige og skriftlige arbejde ikke skal må-
les og vejes via karakterer. på baggrund af 
vores målsætning gives der derfor ikke ka-
rakterer til eleverne, og der afholdes ikke 
afgangsprøver for 9. klasse. i stedet holdes 
forældrene orienteret gennem løbende 
samtaler om børnenes standpunkt. Alle af-
gangselever får en personlig udtalelse med 
sig på deres videre vej ud i livet.

udover undervisningen er der hvert skoleår 
indlagt forskellige aktiviteter, som musical, 

emneuger og andre dagsarrangementer, 
hvor eleverne kan udvikle nye egenskaber 
inden for kreative og faglige områder.

Klim friskole bygger på en meget høj grad af 
fællesskab for elever, forældre og personale. 
det er vores mål, at denne åbenhed hjælper 
med til at bevare det gode samarbejde.

på Klim friskole sætter vi en ære i, at sko-
lens elever fungerer som en samlet enhed 
på tværs af årgangene, og at der er en or-
dentlig omgangstone blandt alle, der har 
deres daglige gang på skolen. det betyder 
blandt andet, at det er naturligt, at ældre 
elever tager hånd om yngre elever. 

Kontakt info
leder Charlotte Kjeldgaard pedersen
Tlf.: 98 22 52 92
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lokal Brugsen i V. Thorup
Thistedvej 465, 9690 fjerritslev
Tlf. 70 70 70 30

Brians Biler
Thistedvej 483, 9690 fjerrtislev
Tlf. 61 34 60 84

Thorupstrand fisk & delikatesse
Thorupstrandvej 329, 9690 fjerritslev
Tlf. 91 52 08 99

Maskinstation v/ole nielsen
Terpvej 4, 9690 fjerritslev
Tlf. 40 88 50 76

overgaard Transport
havvejen 54, 9690 fjerritslev
Tlf.: 30 13 57 31

Toftholm Anlæg
Toftholmvej 24, 9690 fjerritslev
Tfl.: 41 19 49 56

Klim Strand Camping 
havvejen 167, 9690 fjerritslev
Tlf. 98 22 53 40

Kroghs A/S
Klim strandvej 284, 9690 fjerritslev
Tlf. 98 22 52 00

Hotel & restaurant Klim Bjerg
Klim strandvej 156, 9690 fjerritslev
Tlf.: 98 22 52 42
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Agersen el
Napkærvej 12, 9690 fjerritslev
Tlf. 98 22 52 99

Klim Møbelfabrik
Thistedvej 317, 9690 fjerritslev
Tlf. 98 22 55 33

Klim Sparekasse
oddervej 25, 9690 fjerritslev
Tlf. 98 22 52 55

God ergonomi
v/ helle røge, 9690 fjerritslev
Tlf. 30 26 30 99 

frisør Pia Blaabjerg
Thorupholmevej 90, 9690 fjerritslev
Tlf. 22 20 33 72

Klinik for fodterapi v/Maiken
Toftholmvej 58, 9690 fjerritslev
Tlf. 61 70 23 46

Klim Tømrer- og Snedker
v/ ulrik V rasmussen
Østerkærvej 33, 9690 fjerritslev
Tlf. 20 24 20 10

Havekunst Unik og 
Bed & Beakfast
havvejen 49 Thorup strand, 
9690 fjerritslev
Tlf. 25 78 54 01/22 23 85 66 

Gøttrup smede og maskinforretning
Gøttruprimmevej 27, 9690 fjerritslev
Tlf. 98 22 32 33

Pia Henriksen Massage
Thistedvej 352, 9690 fjerritslev
Tlf. 22 505 506

danish Agro
Gøttruprimmevej 20, 9690 fjerritslev
Tlf. 88 87 47 06

Mettes Beauty Clinic
Gøttruphavevej 58, 9690 fjerritslev
Tlf.: 50 70 02 03

Møbelpolster Irene von Troyer
Thistedvej 375, 9690 fjerritslev
Tlf.:23 84 06 80

M & K Byg
Thistedvej 452, 9690 fjerritslev
Tlf.: 30 70 52 13

Vognmand Brian Kirk
9690 fjerritslev, 
Tlf.: 98 22 51 30/20 28 11 30

frisk rengøring v/Vita nielsen
Gyvelstien 5, 9690 fjerritslev
Tlf.: 23 61 25 90

Jammerbugt Multibyg
Østerkærvej 54, 9690 fjerritslev
Tlf.: 20 78 08 25

JKC design v/Jan K. Christensen
Østerkærvej 28, 9690 fjerrtislev
Tlf.: 98 22 52 39

Jammerbugt Camping
Thistedvej 546, 9690 fjerritslev
Tlf.: 25 73 38 09

rAdArAS CoMP 
oddevej 182, 9690 fjerritslev
Tlf.: 24 93 71 12

Tømremester Johnni Jacobsen
Klim strandvej 38, 9690 fjerritslev
Tlf.: 29 24 93 83

northsee fishing
Thorup strandvej 288A, 
9690 fjerritslev
Tlf. 98 22 58 29

damsgård Vikarservice
Toftholmvej 90, 9690 fjerritslev
Tlf.: 24 63 34 06

Vesterhavsfisk
Thorup strandvej 98, 9690 fjerritslev
Tlf.: 98 22 57 00

Meta Klinikken
Gl. landevej 11, 9690 fjerritslev
Tlf.: 28 99 98 08

Thorupstrand røgeri
Toftholmvej 43, 9690 fjerritslev 
Tlf: 98 22 52 22 / 61 65 40 26

erhvervs drivende i Thorup – Klim området
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folkekirker i Thorup – Klim området – Vust sogn Vandværker Thorup – Klim området

ellidsbøl Vandværk 
Kontakt: 
Thisted drikkevand A/s 
Tlf. 99 17 17 17

Gøttrup-Klim enges Vandværk
Kontakt: 
henrik Klit 
Tlf. 98 22 30 50/60 85 30 57

Klim Vandværk 
Kontakt 
Jan lund 
Tlf. 98 22 50 09

Strandgårdens Vandværk
Kontakt 
Niels J. Christensen 
Tlf. 97 52 77 09

Thorup Strand Vestre Vandværk
Kontakt 
morten ernstsen 
Tlf. 86 14 24 14.

Vester Thorup Vandværk
Kontakt 
mads pedersen 
Tlf. 98 22 54 68/22 48 54 72

Klim Kirke 
uldspindervej 2
9690 fjerritslev

Vester Thorup Kirke 
Thistedvej 456b
9690 fjerritslev

Vust Kirke
Thistedvej 655
9690 fjerritslev

sognepræst Gitte benzet Kibsgaard-Vester
Thorup strandvej 42
Vester Thorup
9690 fjerritslev
Telefon:  98 22 50 19
Kontakt e-mail: gkv@km.dk
sognets officielle e-mail: klim.sogn@km.dk

Valgmenighed i Klim 

Klim Valgsmeninghedskirke
oddervej 65 Klim
9690 fjerritslev

præst Torben Tvorup Christensen
oddervej 65
9690 fjerritslev
Telefon: 23 23 20 35
Kontakt e-mail: klimvalgmeninghed@nordfiber.dk
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Toftevej 43, 9440 Aabybro
www.jammerbugt.dk
Tlf. 72 57 77 77
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Thorup sTrANd -Klim

læs mere på www.thorupklim.dk

rød eller grøn – vi dækker med bredbånd.


