Tur 3 - Vandretur ved Haurvig, med besøg ved Abelines gård
Haurvig ligger ca. 8 km fra vandrerhjemmet. Turen kan evt. køres med bus.
I Haurvig ejer Miljøministeriet omkring 200 ha mellem Vesterhavet og landevejen. Her har man lov til
at færdes til fods overalt, og der er afmærket en vandresti, som går ned langs østsiden af klitterne og
tilbage på strandbredden.
Skriftlig vejledning til en vandretur på 4 - 5 km i klitområderne ( varighed ca. 1 time ) findes på vandrerhjemmet, og kan rekvireres ved endelig tilmelding.
Turen, der starter og ender ved Abelines gård, går gennem lyng, revling, lav, mos og mange forskellige
græsser. Den går over et ret fladt område med udsigt over Ringkøbing fjord, hvor også Haurvig kirke
kan ses. Og langs stranden, hvor man ved fralandsvind kan være heldig at finde rav i opskyllet, der ses
som en bræmme et stykke oppe på stranden.
På turen kommer man blandt andet forbi de to gamle huse som i sin tid rummede raketudstyr for
redningsvæsenet og det lidt større, der rummede redningsbåden, som blev brugt ved strandinger.
Redningsbåden blev da trukket gennem klitterne til havet af heste ad redningsvejen, som stadig går
næsten helt ned til stranden.
Efter vandreturen bør man bruge tid på at besøge Abelines gård, en 125-årig strandfogedgård der fungerer som egnsmuseum. Gården, som er en af de smukkeste og bedst bevarede af de gamle vestjyske
klitgårde, blev bygget i 1871 af strandfoged Chr. Christensen, og har i et århundrede været rammen
om familiers liv som bønder, fiskere og strandfogeder på Holmsland klit.
Abelines gård, fik i 1996 tildelt bygningsbevaringsprisen Europa Nostra. Brochure fra Abelines gård
omhandlende gårdens og Abelines historie findes på Vandrerhjemmet og kan rekvireres ved endelig
tilmelding.
Abelines gård, er åben 28. april - 21. oktober kl. 11.00 - 17.00
I maj, juni, september og oktober lukket hver mandag.
Uden for ovennævnte tider kan besøg aftales på telefon 97 31 13 00 ( entré min. 200 Kr.)

