
 

 
 

 
 

Lørdag 3. juli til fredag 9.juli 2021 
 
Vandrekursus på Mors (og Thy) 
 
Som en perle ligger Mors og gemmer sig i den blå Limfjord. I læ for Vesterhavets 
allerværste vindpust og beriget med en yderst varieret og betagende natur, som både 
rummer fantastiske udsigter og historier om både små og store personligheder. 
Maleren og forfatteren Achton Friis skrev i starten af 1900-tallet om udgangspunktet for 
vores vandreture Højskolen Mors: 
”Omegnen er set herfra aldeles vidunderlig, ligefrem blændende ved sin ejendommelige 
og voldsomme natur.” 
”Det er som om guderne selv har åndet på dette land, har løftet deres vældige hænder 
over dets bakker og dale og ladet dem i glimt skue deres sjæl” 
Så er det sagt, skønheden breder sig ud over Mors. Fra de dramatiske klinter i nord til 
fuglerige strandenge på Sydmors. I den smukke bøgeskov ligger slottet Højriis og midt på 
øen finder vi imponerende bygningsværker, som fortæller historien om øens rige 
grundtvigianske liv med højskole, friskole og frimenighed. Vi skal også til det brusende 
Vesterhav i Thy og besøge Klitmøller. 
Vandreturene er på omkring 10 km. Maden bliver bragt ud så vi kan nyde frokosten i det 
grønne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program 
 
Hver morgen indledes med morgensamling, hvis du da ikke allerede har taget en dukkert i 
fjorden ved Skibsted Strand. 
Morgensamlingerne forbereder os på dagens vandretur. Vi skal høre den historie der 
skulle være ganske vist og de fortællinger der kan være sande. Vi skal synge fra 
højskolesangbogen og skal lære de nye sange i ”den blå” at kende. Den lokale digter 
Knud Sørensen har udvalgt dagens digt for os fra sine egne digte. 
Så tager vi afsted og spiser en dejlig frokost undervejs. Vi vandrer og får undervejs 
fortællinger om natur, kultur og mennesker i fortid og nutid. De overjordiske og 
underjordiske og de jordiske. 
Vi er hjemme ud på eftermiddagen, og de der har flere kilometre i benene kan gå på 
opdagelse ad de dejlige stier omkring skolen. 
 
Lørdag  
15.00 Ankomst og indkvartering. 
17.00 Rundvisning 
18.00 Aftensmad 
19.30 Velkomst. Introduktion v.  Historiker og underviser Anne Heide, Flade og Kursusleder 
og fortæller/performer Else Mathiassen, Nykøbing  
De er begge født og opvokset på Mors, og vil i løbet af ugen fortælle om livet på øen bag 
havet.  
”Herfra min verden går v. Else Mathiassen.  
En kort tur op på Salgehøj for at besigtige stedet.  
 
Søndag  
9.00 Morgensamling.   
9.45 Turen er lige udenfor døren: Nordmors. Vi skal vandre ved de dramatiske og pittoreske 
molerskrænter, i de bølgende morænebakker og skue ud over den smukke Limfjord. Moleret 
blev skabt for 55 mio. år siden og kan i dag fortælle os om både klima, dyreliv og 
vulkanudbrud for så længe siden, at vi ikke fatter det. Der er også rig mulighed for at finde 
sig et søpindsvin til lommen.  
Vidste du at Amlet, den såkaldte Hamlet, oprindeligt er født på Feggeklit på Nordmors? 
Frokost, te og kaffe undervejs.  
18.00 Aftensmad 
19.30 ”Grundtvig og kvinderne” Et performanceforedrag med fællessang v. Else Mathiassen. 
Musikerne Karen Sørensen og Torben Lassen. ”  Friskoler, efterskoler, højskole, Frimenighed. 
Det Grundtvigske står stærkt på Mors.  
 
 
 
 



 

Mandag 
9.00 Morgensamling 
9.45 Turen går til de lyriske strandenge på Sydvestmors. Hvor lyden af fugle måske vil 
overdøve vores egen snak, mens vi går ved bredning, sund og kringlet vig. Fra området 
omkring Ørdrup går vi forbi øens eneste jættestue Thusbjerg. Hvis vejret tillader det, kryber 
de modigste måske endda indenfor i det ældgamle gravkammer. Videre går det i 
strandengen mod Tæbring, hvor vi gør holdt ved den idyllisk beliggende Tæbring Kirke. 
Turen ender ved Dragstrup Kirke, hvor vi hører om den ene af øens to helligkilder. Frokost, 
te og kaffe undervejs.  
Vidste du at der er 34 kirker på Mors?  
18.00 Aftensmad 
19.30 Mors anno 2021 v. Frivilligkoordinator Charlotte Kristensen  
 
Tirsdag 
9.00 Morgensamling 
9.45 Turen går til Midtmors. Vi skal gå i sporet af den grundviske bevægelse, som fra midten 
af 1800-tallet kom til at præge øen både i kirkelig- og skolemæssig henseende. I landsbyen 
Øster Jølby besøger vi både det imponerende ottekantede forsamlingshus og Ansgarskirken, 
hvis menighed startede som valgmenighed, men i 1883 blev Danmarks første grundtvigske 
frimenighed. Vi går også længere ud på landet, og kommer til det oprindelige Øster Jølby 
med den lille kirke og mindestenen, som fortæller om Kristen Kold, som var dynamo i de 
første år af den grundtvigske bevægelse på øen. 
Vidste du at politiker og frihedskæmper Frode Jakobsen er født og opvokset i det 
grundtvigske miljø i Øster Jølby? 
18.00 Aftensmad  
19.30 Fotograf Kirsten Klein:  Billeder af Mors.  
 
Onsdag 
9.00 Morgensamling 
9.45 Turen går til Thy, Op på Isbjerget hvor vi kan skue ud over Nationalpark Thy og herefter 
skal vi vandre ved havet ved Klitmøller. Her spiser vi frokost i danse- og maleateliet hos Else 
Mathiassen og Jens Bredholt. Jens Bredholt fortæller om kunsten på Mors og om egen kunst. 
Finn Jordsal fortæller om Cold Hawaii.  
Vidste du at Klitmøller er det sted i Thy med flest unge tilflyttere?  
18.00 Aftensmad 
18.30 Fællessangaften. Forstanderinden fra romanen ”Meter i sekundet” af Stine Pilgaard 
synger for på sangene af Stine Pilgaard og andre skønne forfattere i Højskolesangbogen.  
 
Torsdag  
8.00 - 9.00 Morgenmad 
9.00 Morgensamling 
9.45 Tur til Højris slot og skov.  



 

Vandringen begynder på Højris slot. Et lille nygotisk slot skjult bag voldgrav og park. Herfra 
tager vi ud i skoven ved fjorden med skovridder Ib Smith som bor på Højris med sin kone 
grevinde Vibeke Schwerin, som er vokset op på godset.  
Landskabet er præget af istidens endemoræne – et kuperet og dramatisk landskab 
med stejle bakker, dybe slugter og vandløb. Vi skal vandre i varieret skov med glimt 
af fjorden, marker med vindkrogede læhegn, brombær-begroede kæmpehøje, søer 
og vandløb. Fra fjorden snor en kroget allé sig én kilometer op til selve godset, med 
det lille nygotiske slot skjult bag voldgrav og park. 
Vidste du at Harald Blåtand havde en tid nær Højris.  
18.30 Festmiddag. 
 
Fredag 
8.00 – 9.00 Morgenmad 
9.00 Morgensamling 
Afrejse.  
 
Priser: 
Dobbeltværelse 4.500 kr. 
Enkeltværelse 5.000 kr. 
Dobbeltværelse m. bad 5.000 
Hjemmeboende 4.000 kr.  
 
 
Vel Mødt på Højskolen Mors! 
 

 
 
 
 
 
 

Adresse: 
Højskolen Mors 
Salgerhøjvej 36 

7900 Nykøbing Mors 
info@hoejskolenmors.dk 

www.hojskolenmors.dk 
Tel. 88 77 97 20 


