
Kl. 10.00 eGastro er et iværksættereventyr, der leverer kvalitetsfødevarer fra Vest- 
 jylland til kræsne kunder over hele landet.  For et par år siden høstede  

Peter Mortensen og Thomas Henriksen prisen som Danmarks bedste  
Guldkants-iværksættere. Peter og Thomas fortæller os om Lemvig og tager  
os med på en sejltur i et fantastisk træskib på Limfjorden, hvor vi ser de  
bølgende bakker og den hyggelige by fra sin skønneste side. 

Kl. 12.00 På fjorden spiser vi Vesterhavs Tapas med brus eller skum, inden vi igen  
lægger til i den hyggelige limfjordshavn.  
Hos eGastro tæt på havnen pakker vi de bøffer, som senere på dagen indgår  
i vores aftensmad. 

Kl. 14.00 Eftermiddagskaffen drikker vi hos keramiker Lone Pedersen i Remmerstrand  
lidt længere nede ad Limfjordskysten. Under navnet LoPe har Lone både  
værksted, butik og bolig på samme adresse og byder ind i privaten til hjemme- 

 bagt kage og kaffe. Der er selvfølgelig også tid til at kigge på Lones smukke 
kunsthåndværk og komme bag om hendes kreativitet i værkstedet.  
Lone er uddannet keramiker på Århus Kunstakademi og er samtidig  
professionel blomsterbinder. Kombinationen af keramik, blomster og  
vestjysk lune og natur er en autentisk oplevelse i særklasse.

Kl. 15.30  Vi bryder op og kører så langt vestpå, vi kan komme, nemlig til Ferring, der  
ligger på kanten af Vesterhavet med en storslået udsigt ud over det åbne hav. 

Kl. 16.00  Vi mødes på Jens Søndergaards Museum, hvor vi får fortællingen om Jens  
Søndergaard, der var en af de væsentlige skikkelser i dansk modernisme  
i starten af 1900-tallet. Han var ekspressionist, og hans foretrukne motiver var 
havet og landskabet. Her er begge dele storslået. Fra museet kører vi den   
korte vej til Bovbjerg Fyr, hvor vi møder fyrmoster Lene Christiansen, der  
fortæller om de to fyrtårne – skibenes fyrtårn og menneskenes fyrtårn. 
I dag er Bovbjerg Fyr først og fremmest et brusende kulturhus drevet af  
frivillige ildsjæle fra lokalområdet. 
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