
 

 



Børnenes Lidenlund
Lemvig Museum vil gerne skabe et attraktivt udendørs udflugtsmål i Lemvig for de 
mange børnefamilier, der hvert år besøger byen, samt dem der bor her. Vi kalder det 
for Lidenlund i Børnehøjde. 
I forbindelse med Gantriisjubilæet i 2018 kunne Erik Flyvholm indvie ruten ”I Gan-
triis fodspor”. Man kan hermed gå på byvandring i to byer på en gang – Lidenlund 
og Lemvig. Ruten bliver brugt af mange, men vi vil gerne tilføje en yderlig dimensi-
on, så den også kommer i ”børnehøjde”. 
Den nye rutedel opbygges som en historie, hvor man skal hjælpe med at løse et my-
sterium. Ved hver post skal børnene sammen med deres forældre løse en lille opga-
ve. Posterne er figurer fra Lidenlund. 

Projektet er godkendt af Teknik og Miljøudvalget. De figurer, vi viser i dette pro-
spekt er eksempler og kan senere, når historien bliver udviklet, blive udskiftet med 
andre. Dette vil blive gjort i samråd med Plan og Teknik og placeringen af de enkelte 
figurer vil desuden ske i samråd med de kulturinstitutioner mv. som de står i tilknyt-
ning til.  
Vi har valgt 7 steder, hvor børn i forvejen færdes, kan kan lege eller opleve og ska-
be kultur. Det er Havnen (ved bjergbanen og sommerlegepladsen), Tante Andante, 
Lemvig Musikskole, Lemvig Bibliotek, Lemvig Biohus, Kirketorvet, hvor der om 
sommeren er legeområde samt Lemvig Museum. Hermed kan ruten også være med 
til at skabe opmærksomhed om disse attraktioner og omvendt.

Ruten skal efter planen indvies til turistsæsonen 2022.  
Vi håber på, at mange virksomheder og private vil bakke op om dette projekt og at 
det vil blive til glæde for børnefamilierne og gavn for byens kulturinstitutioner og 
handelsliv i årene fremover.



Fakta om ruten ”Lidenlund i børnehøjde”:

•	 Ruten består af 7 poster i midtbyen, hvor børn færdes i 
forvejen.

•	 De syv poster er: 
•	 Havnebanen/sommerlegeareal, 
•	 Tante Andante, 
•	 Lemvig Musikskole, 
•	 Biohuset/Billedskolen, 
•	 Lemvig Bibliotek, 
•	 Kirketorvet, 
•	 Lemvig Museum

•	 Ved hver post opsættes en figur fra Lidenlund.
•	 Figurerne udskæres i 8 mm. stålplade som galvaniseres og 

sortlakeres.
•	 Hver figur har en bedste ven - en virksomhed eller kul-

turinstitution, der har ”købt” figuren gennem ”Støt Lem-
vig-egnen” og doneret den til Lemvig Museum. Virksom-
heden får sit logo eller navn på figuren.



Rewards

Ved støtte mellem 500 – 2.500 kr.
•	Gavepakke	med	bogen	Livets	gang	i	Lidenlund,	to	stk.	Lidenlund	Lager	
fra Nørre Nissum Håndbryg mm.

•	Medlemskab	af	Museumsforeningen	for	Lemvig	og	Omegn	for	2022	 
Se medlemsfordele mm. på http://lemvigmuseum.dk/Museumsforening.htm

Ved støtte mellem 3.000 – 7.000 kr.
•	Lidenlund-byvandring	med	guide	for	din	virksomhed	eller	en	anden	
gruppe (maks. 25 personer). Entre til Lemvig Museum samt smagsprøve 
på Nørre Nissum Håndbrygs Lidenlund Lager er inkluderet.

•	Medlemskab	eller	Erhvervsmedlemskab	af	Museumsforeningen	for	Lem-
vig	og	Omegn	for	2022		 
Se medlemsfordele mm. på http://lemvigmuseum.dk/Museumsforening.htm

Ved støtte mellem 7.500 - 20.000 kr.
•	Firmanavn	på	en	af	rutens	7	figurer

•	Lidenlund-byvandring	med	guide	for	din	virksomhed	eller	en	anden	
gruppe (maks. 25 personer). Entre til Lemvig Museum samt smagsprøve 
på Nørre Nissum Håndbrygs Lidenlund Lager er inkluderet.

•	Erhvervsmedlemskab	af	Museumsforeningen	for	Lemvig	og	Omegn	for	
2022    
Se medlemsfordele mm. på http://lemvigmuseum.dk/Museumsforening.htm



Tante AndanteBjergbanen

Lemvig Museum

Biohuset/billedskolen

Musikskolen/legepladsTorvet

Biblioteket

Kort over ruten ”I Gantriis fodspor. 
Stationerne i ”Lidenlund i børnehøjde” er markeret med blå prikker



Stationsforstanderen ved 
Bjergbanen



Bibliotekar ved Lemvig Bibliotek
(og Borgerskolen)



Fru Mortensen ved Tante Andante



Strømer ved Musikskolen



Kunstneren ved 
Lemvig Biohus og Billedskole



Pastor Svolm ved Lemvig Kirke



Gantriis i Lemvig Museums have


