
 
 
Nyttigt 
 
Udlejning: Hanne Qvistgaard, Stenvej 38, 7600 Struer. 
 email: udlejer@lyngtoppen.dk 
Tlf. 2342 2288 (bedst efter  kl. 18.30) 
http://www.lyngtoppen.dk/ 
 
Tilsyn: Børge Larsen, Munkevej 7, 7790 Thyholm,  
tlf.97 87 15 38, mobil 29 44 66 51 
 
Postadresse:  Lyngtoppen, Søndbjerg Strandvej 21,  
 7790 Thyholm  
 

 Der er nu trådløst internet i "Lyngtoppen". 
Kodeordet står på opslagstavlen i pejsestuen.  

FDF 

Lyngtoppen 
Thyholm FDF lejren 

Lyngtoppen 



1. Hall 
2. Spisesal med brændeovn 
3. Opholdsrum  
4. Køkken  
5. Opvaskerum med opvaskema-

skine 
6. Soverum med 6 køjer 
7. Soverum med 5 køje 
8. Lederrum med 4 køjer 
9. Toilet 
10. Handicap toilet / Puslerum 
11. Baderum med 2 brusekabiner 
12. Depot 
13 Rengøringsrum / depot (aflåst) 
14. Fyrrum 

køkken med professionelt komfur, opva-
skemaskine og komplet service til 60 
personer samt en smuk sal med brænde-
ovn og udsigt over lyng-bakkerne og 
fjorden. 
Festservice kan lejes. 
Lige nedenfor Lyngtoppen er der i 2011 
opført en bålhytte med shelter. 
Lejerne skal selv medbringe brænde og 
rist, hvis der skal grilles i bålhytten. 
Se i øvrigt hjemmesiden: 
http://www.lyngtoppen.dk/ 

Fra Lyngtoppen er der en enestående udsigt over de lyngklædte bakker, med Limfjorden i baggrunden. 

Neden for Lyngtoppen 

findes en bålhytte med 

shelter, som giver gode 

muligheder for aktiviteter, 

-også i regnvejr 

Spisesalen har plads til 
ca .60 personer og udgang 

til stor østvendt terrasse. 
Lyngtoppen er overalt nyre-

staureret, og med stort op-
holdsrum, 37 sovepladser, 
nyt velindrettet køkken og 

opvaskemaskine er Lyngtop-
pen velegnet til lejrbrug, 

fester og konferencer 

I skoven bag lyngbakkerne findes en shelter med bål- plads, som dog kun kan  benyttes efter særlig aftale 

Lyngtoppen 
Lyngtoppen er en topmoderne lejrbygning, 
som er velegnet til lejrture, fester og konfe-
rencer. 
Lyngtoppen er placeret i naturskønne omgi-
velser ved skoven, med lyngklædte bakker 
mod øst, ned til limfjorden.  
Den oprindelige Lyngtoppen blev bygget i 
1947 som en tyskerbarak, men er efter omfat-
tende om- og tilbygninger igennem årene, 
sidst i 2011, nu en fuldt moderne lejr med 37 
sovepladser, handicaptoilet m. puslebord, 
opholdsrum, nyt velindrettet  


