
      Referat fra SVSI-tur til Mors, Thy og Fur august 2018 

 

Mandag den 27.8. kørte ti biler i øsende regn af sted fra Svendborg med kurs mod 

Mors. Et planlagt frokostophold ved Hampen Sø blev på grund af regnen ændret til et 

lokale ved Mønsted Kalkgruber, hvor vi 

efter frokosten havde en planlagt 

guidet rundvisning.   

Efter rundvisningen kom solen frem, og 

turen gik til Nykøbing Mors, hvor der 

var indkvartering på Danhostel Mors, et 

dejligt sted med pæne værelser og god 

mad. 

  

Tirsdag den 28.8. Efter dejlig morgenmad og ”smør selv madpakker” kørte vi mod 

Fur - en lille ø i Limfjorden, hvor moler giver beskæftigelse til en meget stor 

procentdel af øens beboere. 

På Fur så vi mange flotte molerskrænter med flotte mønstre – opstået pga. foldninger 

i jordlagene.  

Vi gik flere fine ture - nogle af turene med store 

udfordringer som f.eks. stejle skrænter, hvor brug af tov var nødvendigt for at 

komme op og i endnu højere grad for at komme ned.  



Der var ved hver tur et ikke anstrengende 

alternativ, men deltagerne gik til 

udfordringerne med krum hals, og mange 

overgik ikke alene vore, men også deres egne 

forventninger. 

 

 

Onsdag den 29.8. gik turen i ti biler til 

Danmarks eneste fuglefjeld - Bulbjerg. 

Efter turen – 47 højdemeter - ned ad en 

lang trappe, var vi så heldige, at der den dag 

var ret lavvandet, så vi kunne gå rundt om 

”knuden” ved blot at acceptere at blive 

våde til midt på læggene. 

Derfor kunne man den 29.8. se 32 barfodede 

pensionister stå på stranden og betragte 

fuglerederne på Bulbjergs sydside og senere 

gå rundt om ”knuden” og hen langs stranden. 

Efter en spadseretur langs stranden og 

tilbage ad Redningsvejen var der 242 trin, vi 

”lige” skulle op ad, inden vi kunne spise 

frokost.  - Meget fin oplevelse. 

Senere samme dag skulle vi få endnu en kæmpe oplevelse: 



Ved Hanklit (61 meter over havet) - Danmarks største molerklint - gik mere end 30 

deltagere den stejle tur op til toppen, nød 

udsigten og gik herefter ned ad en lang og 

stejl trappe, hvor der på nederste halvdel af 

trappen manglede tovværk at holde i, hvilket 

for en del af deltagerne var noget af en 

udfordring, men alle kom godt ned uden 

eller med hjælp eller kravlende. 

Flere damer i firserne - og begge vore 91 

årige deltog også på denne tur! 

Fantastisk! 

Efter Hanklit tog vi op på Salgjerhøj (89 

meter over havet), hvor vi nød en 

særdeles flot udsigt. Der blev taget fine 

billeder, inden vi igen satte os i bilerne og 

kørte til Ejerslev Havn, en nydelig og 

hyggelig naturhavn ved Limfjorden.   

Her var endnu flere molerklinter og 

mulighed for en 1,2 km spadseretur rundt 

om en lagune. 

Nogle gik turen, mens andre nøjedes med 



at nyde kaffe eller andet ved den lille restaurant på stedet. Efter Ejerslev Havn gik 

turen ”hjem” til Danhostel Mors. 

Torsdag 30.8. pakkede vi bilerne efter morgenmaden, og så gik turen til Legind sø. Vi 

gik der langs Legind Sø op til og bag om Jesperhus og sluttede vandreturen med en 

fin tur ned gennem en lyngbeklædt slugt med får.  

 

 

 

Herefter kørte vi til Glyngøre, hvor vi gik 

en tur på Planetstien inden frokosten.   

Da alle havde spist, hilste vi af med 

hinanden og kørte til Svendborg. 

Stemningen var god på hele turen; 

folk tog udfordringerne med godt 

humør. 

En deltager takkede os på 

evalueringsskemaet - hun skrev: 

”Tak fordi I tror, at vi kan 

mere, end vi selv tror”. 

 

Tak til jer alle for jeres fantastiske måde at være på, både over for personalet på 

Danhostel Mors, over for hinanden – snakkesalige og hjælpsomme – og over for os, de 

to arrangører. De sagde for øvrigt på Danhostel Mors, at de aldrig havde haft en så 

dejlig og positiv gruppe før. Det er jo sådan I er.  

Dorrit og Stinne. 


