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Studietur til Mors 10. juni 2017 

 
I 2012 gik studieturen til Thy og i 2016 til Salling. Nu er tiden kommet til at besøge Mors. ”Der 
har vi jo været”, vil mange sige, for hvilke bedsteforældre har ikke haft børnebørnene med i 
Jesperhus Feriepark.  Men Mors er mere end Jesperhus og de 20 minutter af Rute 26 mellem 
Sallingsund og Vildsund, meget mere! Her er en smuk og interessant natur både landskabeligt 
og geologisk.  Her er historie fra sagnkongernes tid til vore dage. Her er kunst. Her er kirker. 
Her er god mad, og Limfjorden har været inspiration for mange digtere. Vi har sammensat et 
program, der vil aktivere alle vore sanser.  
 
Nykøbing Mors Kirke (Sct. Clemens) fra 1891 er smuk kirke i nygotisk stil, der alene for sin 
arkitektur er et besøg værd. Som institution er kirken meget ældre, men tidens tand og ikke 
mindre end tre store brande i Nykøbings historie har krævet ny- og genopbygning. Heldigvis er 
der bevaret klenodier fra både middelalderen og renæssancen. Vi får en rundvisning og lejlig-
hed til at udforske på egen hånd. 
 
Ansgarkirken i Øster Jølby er Danmarks første frimenighedskirke bygget i 1871.  Vi ser den smukke 
kirke og får en beretning om kirkens tilbliven. Herefter vil Gildets Prior, billedhuggeren Erik Heide beret-
te om det præg, han har sat på kirken bl.a. som skaber af døbefonden, og om nogle af de gravmæler på 
kirkegården, han har udformet. 
 
Tur gennem Nordmors. Vi kører gennem det smukke Nordmors og gør holdt ved Han Klit og 
Salgjer Høj. Han klit er en randmoræne skabt af den sidste istid, der skubbede den gamle 
havbund op til en klint, hvor man nu kan se aflejringer af kiselalger (moler), lag af vulkansk 
aske og fossiler.  Salgjer Høj er med sine 88 m over havet Mors’ højeste punkt med en smuk 
udsigt både over Limfjorden og øen. Her bor også ”Den gammel i æ hyw”, en gammel, klog 
mand, der ved alt om Mors, men ikke altid kan træffes. 
  
Skarregaard er en af de ældste gårde på Mors beliggende på et af de smukkeste steder på 
øen. Gården er nu omdannet til naturreservat og landbrugsmuseum med økologisk drift af de 
tilhørende jorder. Vi starter med madpakkefrokost, der afhængig af vejrliget kan indtages ved 
borde udendørs eller under tag i undervisningslokalet.  Derefter får vi en rundvisning både i 
stuehus, stald og lade, der vil tage os tilbage til vore bedsteforældres og oldeforældres dage.   
 
Ejerslev Havn ligger ved østkysten på den nordlige del af Mors med udsigt til bl.a. Livø og 
Fur. Havnen er et hyggeligt hjemsted for både fiskere og lystsejlere. Nord for havnen ligger en 
smuk lagune ved en imponerende molerklint. Vi drikker eftermiddagskaffe og afsætter tid, så 
de der har lyst, kan gå en tur til eller rundt om lagunen. 
   
Feggeklit. På vej til Feggesund Kro gør vi holdt ved endnu en imponerende molerklint, Fegge-
klit. Her havde Kong Fegge sin Borg. Vi gør et kort stop og hører om Kong Fegge, Hamlets on-
de stedfader. At Shakespeare har henlagt den historie til Kronborg er romantisk, men ifølge 
sagnet ukorrekt. 
 
Feggesund Kro. Der har været kro på stedet i ca. 400 år. Den nuværende kro stammer fra 
1889, og siden 1910 har den været i samme families eje. Preben og Mette er 3. generation. 
 
Først lægger kroen lokaler til et foredrag om Limfjordsdigterne af forfatteren Knud Sørensen. 
Siden spiser vi afslutningsmiddag, og vi har valgt den ret, som kroen nok er mest berømt for: 
Stegte ål med persillesovs efterfulgt af kaffe med æblekage. Skulle der være nogen, der ikke 
bryder sig om ål, serveres i stedet wienerschnitzel.  
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Program for studietur til Mors 
Lørdag, 10. juni 2017 

 
 
0815  Afgang fra P-Pladsen ved Golfhotellet.  
0930-1015  Sct. Clemens Kirke i Nykøbing Mors. 
1030-1130 Ansgar kirken i Øster Jølby 
1130-1245 Vi kører gennem det smukke Nordmors med stop ved Han Klit og på 

Salgjer Høj. 
1245-1500 Madpakkefrokost på Skarregård  

Rundvisning på Skarregård  
1515-1615   Eftermiddagskaffe på Ejerslev Havn. Spadseretur rundt om lagunen 
  efter lyst.  
1615-1645   Vi kører til Feggesund Kro med stop ved Fegge Klit. 
1700-1800 Foredrag om Limfjordsdigterne ved forfatteren Knud Sørensen 
1815-2015 Middag på Feggesund Kro 
2015- Afgang til Viborg 
ca. 2130  Ankomst til P-Pladsen ved Golfhotellet. 
 
Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet. 
 
Pris 
Den samlede pris for bus, entréer, morgenkaffe med rundstykke (i bussen), frokost (madpakke 
med en øl/vand), eftermiddagskaffe samt middag er pr. person 625,00 kr. Drikkevarer i bus-
sen og til middagen betales særskilt. 
 
Tilmelding 
Tilmelding senest fredag 19. maj 2017. Der er plads til maksimalt 50 personer. Deltagerne 
optages i den rækkefølge, de tilmelder sig, og pladserne kan hurtigt fyldes op. 
Tilmelding sker på Bisp Gunners Gildes Hjemmeside, www.bispgunner.dk eller ved at sen-
de/aflevere tilmeldingsblanketten til 
 

Bisp Gunners Gilde 
c/o Ole Kandborg 
Møllevej 4 
8800 Viborg 
Tlf.: 23714659 

 
Betaling 
Betaling skal ske ved bankoverførsel til Bisp Gunners Gildes konto i Andelskassen, reg. nr. 
5980, konto nr. 1120516. 
Tilmelding er ikke endelig, før betaling er indgået. 
 
Evt. afbud 
Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb godtgøres det fulde beløb. 
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb men inden fredag, 2. juni godtgøres den del af udgif-
terne, der vedrører den enkelte deltager såsom middag og individuelle entréer. Andel af fæl-
lesudgifter (bus, guides etc.) godtgøres ikke. 
Ved afbud senere end 2. juni sker der ingen godtgørelse. 
Kan afbudspladsen overtages af en person på venteliste, godtgøres det fulde beløb uanset af-
budstidspunkt. 
 
 


