Rødkalket hus i Rødhus

Fladt hedeareal

I Hune kan I også gøre stop ved Bageren (11). Ved bageren kan I opleve kunst (forskellige udstillinger) eller nyde en pause i bagerens cafe.
I Hune ligger også Haven i Hune (Anne Just´s have), Blokhus Lys (Lysstøberi) og andre
lækre specialforretninger.

Ved siden af Kirken ligger Blokhus Vandrehjem. De tilbyder billige overnatninger for alle,
såvel vandrere, cyklister som bilister.

Rødhus Kirke

Til slut kommer I til Hune kirke (10). Hune kirke blev bygget omkring 1100-tallet. Tårn
og våbenhus er fra 1475. Af kirkens inventar må nævnes den fine romanske granitdøbefont. Prædikestolen er fra 1700-tallet og i våbenhuset ses en runesten fra vikingetiden. Kirken er åben fra kl. 8.00 til 16.00.

Når I kommer til Blokhus (der ligger Sømærket, Badehusene og et nyopført Strandcenter med strandcafé og toiletbygning) cykler I fra stranden og op mod Blokhus by. I passerer først en restaurant (Hawet)(8) på højre hånd. Huset er fra 1777, og blev tidligere
brugt som fængsel. I det nordøstre vindue kan man stadig se jerntremmerne. Derefter
kommer Redningsstationen (9), som er blevet opført i 2009 efter de oprindelige tegninger (Blokhus havde sin egen Redningsstation frem til 1944, da jævnede tyskerne
den). Ved siden af Redningsstationen er der opsat en flagstang (Byens flagstang) og
en mindesten for forulykkede fiskere og redningsfolk (9). Udover navnene på 15 fiskere
rummer stenen også navnene på 5 mænd, der omkom i forbindelse med en redningsøvelse 29. december 1856. Bag Redningsstationen finder I Blokhus Turistbureau.

På turen fra Rødhus til Blokhus cykles der langs stranden (7) (ca. 6,2 km. til Blokhus).
Nogle siger Nordeuropas bedste strand. En 21 km lang bred sandstrand. Mange cykler
eller går langs stranden, men bilkørsel er også tilladt. Stranden og havet er en
oplevelse i al slags vejr. Cykel aldrig i vandkanten, da det er saltvand!

Har I lyst kan I fortsætte længere ligeud ad Kystvejen. Vejen ændrer navn til Rødhus
Klitvej i et skarpt højresving. For enden af denne vej næsten nede ved havet ligger (6)
Rødhus Klit Feriecenter, Danland. Feriecenteret har et stort badeland, som kan
benyttes mod betaling.

ca. 21 km
ca. 2 timer
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Strandturen, Hune, Rødhus og Blokhus

Rødhus turen

Skovsøen i Plantagen - Nørre Sø

Rødhus turen

Pris 5,- d.kr
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På Kystvejen ligger den lille charmerende
Rødhus kirke (5), også kaldet
”kirken ved Verdens ende”.
Kirken er af nyere dato, opført i 1913.
Rødhus kirke er opført af håndstrøgne munkesten. Kirken oplyses kun med levende lys.
(Åben fra kl. 8.00 til 16.00 i sommerhalvåret).

Nu cykler I gennem det store åbne hedeareal
(4), hvor meget af jorden er ejet af staten.
Heden er beplantet med lyng, revling/sortebær, stargræsser, gråris, rensdyrlav, marehalm og hjælme. I området er der også rigtig
mange sommerhuse.

Om egnen har fået navn efter de typiske rødkalkede hus vides ikke. Enkelte rødkalkede
huse findes stadig.
Også Galleri Rødhusgården (3) ligger på
Kystvejen. Absolut et besøg værd.

Efter turen gennem skoven kommer I til lokalområdet Rødhus. Området er i dag præget af
sommerhuse, med få helårshuse tilbage.

Plantagen er 642 ha. stor. Størstedelen er
skovbevokset, tilplantet fra slutningen af
1800-tallet og frem til 1930. Der er især plantet skovfyr, sitkagran og almindelig ædelgran.
Normannsgran og nobilis er også plantet
samt en del løvtræ. Løvtræerne er mest eg,
der kan klare selv meget dårlige vækstforhold. Som tilplantningen tog til opstod der
dyreliv i skoven, og i dag findes følgende dyrearter i skoven ræve, råvildt, harer og egern.

Midt inde i skoven finder I Skovsøen, Nørre
Sø (2). Ved søen er der et udkigstårn og der
er opstillet borde/bænke. Så nyd skovens ro
og hold en pause. Nyd evt. medbragt mad
samtidig med at der kigges ud over den
smukke skovsø. Det er en god oplevelse
både sommer og vinter.

Rødhus/Blokhusturen starter i
Blokhus Klitplantage (1), som ejes af staten.
I udkanten af Hune hvor plantagen starter
drejer I til venstre (Plesnersvej) ind i plantagen.

Oplevelser på turen

