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Det ideelle sted for børn at vokse op
Kommer du til Glyngøre som børnefamilie har byen alt, hvad forældre efterspørger. De 
allermindste børn tilbydes pasning i både kommunal dagpleje og i den private vugge-
stue, der er oprettet i tilknytning til Glyngøre Børnehaves ene afdeling. Dygtige voksne 
tager sig af de små på en betryggende og pædagogisk udviklende måde, når forældrene 
skal passe deres arbejde. Når børnene bliver større er børnehaven parat til at tage over. 
Den ene afdeling, Fjordhuset, ligger i Kirkestræde med dejlig legeplads og samtidig tæt 
på skov og strand. Den anden afdeling, Skovhuset, ligger midt i dejlig natur med mange 
udfoldelsesmuligheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når børnene når skolealderen har Glyngøre en velfungerende og udviklingsorienteret 
skole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 6. klassetrin. Skolen er 
beliggende midt i byen i flotte lokaler udstyret med moderne teknologi. Skolen er 
kendetegnet ved en høj faglighed med fx morgenlæsning for alle elever, aldersintegreret 
indskoling, udeskole samt en målrettet indsats omkring elevernes trivsel. Efter skoletid 
står en velfungerende skolefritidsordning parat. Der er stærk opbakning i lokalområdet 
omkring skolen, hvilket bl.a. betyder, at forældredeltagelsen er høj, når der er arrange-
menter. Der er endvidere oprettet en støtteforening til fordel for skolen. 

For de unge er der skoletilbud både i Roslev, Nykøbing og 
Skive. I de to sidstnævnte byer er alle gymnasiale uddannelser 
repræsenteret samt adskillige andre ungdomsuddannelser. 
I fritiden kan de unge samles i ungdomsklubben og i de lokale 
foreninger, hvor især GUF, Glyngøre Ungdoms Forening, 
udmærker sig for de lidt ældre med over 200 medlemmer.

www.snothasen.dk

www.glyngoere-skole.dk



Glyngøre, byen midt i Limfjorden
Det første indtryk, man får af Glyngøre, når man kommer kørende ned ad ”Adams Bakke” 
fra hovedvejen mellem Skive og Nykøbing Mors, er den fantastisk smukke placering, 
byen har ud i den blå Limfjord. Næsten uanset hvor man befinder sig i byen, har man 
nærheden til fjorden helt inde på nethinden. Er det sommer, vil man udover sejl på van-
det se børn bade i fjorden mange steder.  Der er gode sandstrande på begge sider af 
odden, der indbyder både til ophold for familierne og badning.  Hvor strandene mødes, 
finder man havnen.

Havnen i Glyngøre er en hyggelig fiskeri- og lystbådehavn, der ligger smukt på spidsen 
af odden med vidtstrakt udsigt til Fur og skovklædte bakker mod nordøst og Salling-
sundbroen og Mors mod sydvest.  Moderne faciliteter samt fine indkøbsmuligheder og  
spisesteder præger havnens levende miljø. Ligeledes er det lokale museum med skif-
tende, alsidige udstillinger placeret i umiddelbar nærhed.  Havnen er gennem de senere 
år moderniseret med respekt for de 
gamle huse, der tidligere har været 
knyttet til fiskeriet, som Glyngøre 
er så kendt for. 

Der er i sommerens løb flere  
musikarrangementer samt  
sildefestival i august.

Limfjordenhus 
& turistkontor



Er man mere til aktiviteter indenlands, er der også her fine muligheder. Stisystemer fører 
rundt i byen, så børn på vej til skole sjældent skal på offentlig vej. Stierne går videre ud 
i landskabet, hvor vandre - eller løbeture i skoven og omkring mosen byder på spæn-
dende naturoplevelser. Fra museet kan du også tage en vandre- eller cykeltur på den 
nedlagte jernbane helt til Skive, der er kun få vej-krydsninger undervejs -skinnerne er for 
længst væk.  På samme rute kan du også følge Planetstien mellem Glyngøre og Durup, 
eller du kan følge den interessante Vandrute, der fortæller om vandet og dets betydning 
for Glyngøre gennem tiden.

Har man ikke lyst til at komme langt væk fra byen, kan en tur i byparken være en  
mulighed. Der kan børnene more sig på legepladsen, mens de voksne hygger sig med 
den medbragte kaffe i madpakkehuset.

Skulle du få lyst til at bo i dette pragtfulde område, er der stadig byggegrunde at købe 
i de børnevenlige parcelhuskvarterer. De fleste placeringer med udsigt er allerede 
bebyggede, men disse huse er også af og til til salg, så der er mulighed for at få den 
flotteste udsigt mod fjorden og Mors mod vest. Der er endvidere en del attraktive og  
velbeliggende lejemål. 



Indkøb
I Glyngøre har vi to dagligvarebutikker – Købmanden og Superbrugsen. Begge butikker 
er velassorterede og med et personale, der vil gøre alt for, at du kan føle dig velkom-
men. På havnen kan du gå på opdagelse i Havfruernes Skattekiste eller købe både 
fersk og røget fisk i byens to fiskebutikker. Limfjordens Hus har udover eget røgeri også 
et velassorteret udvalg af specialiteter fra Limfjordsområdet. 

Service
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men Glyngøre rummer også frisører, 
pengeinstitut, solcenter, køreskole, turistinformation, museum, selskabslokaler, konfer-
encecenter, hotel, tennisbaner, stadion, hal med motionscenter, campingplads, ældre-
center, fodplejer, ejendomsmægler, tømrer, murer, elektriker, vvs, tagdækker, autoværk-
sted, postbutik og iværksætterhus (Jamohuset) - ja, der er sikkert flere, men dette er et 
udpluk…glemte vi at fortælle, at der går bus til Skive og Nykøbing hver time?

Et stærkt klub- og foreningsliv

Glyngøre er en by med masser af muligheder, hvis du ønsker at 

være foreningsaktiv og dermed også møde nye mennesker. Vi har 

et sprudlende foreningsliv for alle aldersklasser, lige fra ungdomsforeningen GUF til 

idrætsforeningen, judoklubben, petanqueklubben, sejlklubben og cykelklubben, og skal 

der sparkes dæk, så er motorcykelklubben Road Runners måske noget for dig.

FDF’erne har deres helt egen båd i lystbådehavnen – og hver uge øver det blandede 

voksenkor, Syngørekoret på skolen, hvor der ligeledes findes et meget dygtigt skolekor.

Skive Countryliners har nogle fortræffelige klublokaler i en af de gamle Jamo-bygninger, 

mens seniordanserne mødes i hallen, og på Durupvej ligger den lokale afdeling af 

Marineforeningen.

Du har naturligvis altid mulighed for at engagere dig og gøre en forskel i f.eks. ung-

domsforeningen, pensionistforeningen, museumsforeningen eller borger- og erhvervs-

foreningens projektgrupper. 

For en total oversigt over de mange klubber og foreninger, se www.glyngoreby.dk.   

www.glyngoreby.dk



Spise ude
Du har flere muligheder at vælge imellem, 
hvis du har lyst til at spise ude. 

På havneområdet finder du både pizzeria, grill café, fiskebutik samt Limfjordens 
Hus, og kører du lidt uden for byen, finder du hotel og konferencecentret 
Pinenhus beliggende helt ned til Limfjorden.

www.glyngoreby.dk

www.museumsallingsund.dk

www. sogn.dk/glyngoereKultur og arrangementer
Når du nærmer dig Glyngøre med fjorden på venstre side 
og de flotte stentræer til højre, får man hurtigt øje på kirken, 
som ligger lidt højt i forhold til de omkringliggende huse. Der kan 
du deltage i f.eks. fyraftensgudstjeneste, kirkekoncerter og selvfølgelig de almindelige 
 søndagsgudstjenester.  Fortsætter man forbi kirken, ser man til højre den gamle 
jernbanestation, som nu er museum og lokalhistorisk arkiv. Ud over permanente 
udstillinger om den gamle jernbane og det lokale fiskeri, er der skiftende, spændende 
udstillinger, og vil du fordybe dig i stedets 
historie, så er det lokale arkiv et oplagt valg. Museet danner også rammen om helt 
unikke begivenheder, f.eks. ”Mørkningen” i december . 

Fortsætter du langs vandet, kommer du til havneområdet, som er hjertet i  
Glyngøre. Her står Sallingpigen ude på spidsen og spejder ud over fjorden ved 
siden af byens gamle vartegn, det rød- og hvidstribede fyrtårn. Mod sydvest har 
hun fået lidt læ af de nye rygeovne ved Limfjordens Hus.

Det er også her på havnen, at Kassehuset ligger, omdrejningspunktet for mange 
fælles arrangementer. Kassehuset, hvor der før blev fremstillet fiskekasser i træ, 
er blevet til et nutidigt ”forsamlingshus” med alle tænkelige faciliteter.  Det er 
her de unge mødes med deres gamle klassekammerater d. 25.12., når de fra hele 
landet er hjemme og fejre jul. Og der er her, det voksne publikum mødes til Kas’ 
Kafé de sene eftermiddagstimer den første fredag hver måned, til socialt samvær 
og god musik. Derudover afholdes forskellige arrangementer og koncerter, og 
hvis der er ledige tider, kan huset lejes af private. 



KORT OVER GLYNGØRE MED KNAPPENÅLE

 1.  Limfjordenshus/turistinformation
 2.  Kassehuset
 3.  SuperBrugsen
 4.  Museet
 5.  Kirken
 6.  Børnehaven - Fjordhuset
 7.  SPAR Købmanden
 8.  Glyngøre skole
 9.  JamoHuset
 10. Børnehaven - Skovhuset
 11. Glyngøre camping

KONTAKT:

info@glyngoereby.dk
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Hold dig løbende opdateret om arrangementer i byen på 

byens info-skærme i Superbrugsen, Limfjordens Hus,  

Glyngøre Hallen, Sparbank samt www.glyngoreby.dk 

GLYNGØRE


