
 
 

 
Vandrekursus 
2.juli – 8. juli 2022 
 

Ta og kys det hele fra mig. 

Det er meget muligt byén har tårne på 

Men det morer mig altså mere en  

 Morg`n at gå 

I de stemningsfyldte bakker 

Ned til fjorden 

Dyppe hele kroppen og se ind på jorden. 

Gå langs molerskrænterne for at krydse millioner af års spor tilbage i tiden. Vandre til Fegge klit, 
hvor der nok var kys, men også drab. Vi vil vandre på strandengene hvor ”kyssesekten” slog sine 
folder i 1700tallet. Gå fra Aarnakke ind mod byens tårne. Vandre fra Liden Kirsten og Prins 
Boris`grav i Vestervig og ud mod havet.  Hver dag rammes ind af en morgensamling og et 
aftensarrangement som reflekterer dagens vandretur.  Efter morgensamlingen tager vi 
vandrestøvlerne på og drager med bus ud til vores begyndelsespunkt. På vandreturen får vi 
historier og fortællinger om egnen og de mennesker der befolker den. Turene er på omkring 10 - 
12 km. Vi får maden bragt ud, så vi kan nyde frokosten i det grønne. Hjemme igen bliver der tid til 
at slappe af evt. bade i enten fjorden eller skolens varmtvandbassin. 

 
 
Program: 
 
Lørdag d.2. juli 
Kl.15.00 Ankomst og indkvartering. 
Kl.18.00 Aftensmad. 
Kl.19.30 Velkomst introduktions foredrag. En kort tur op på Salgjerhøj for at besigtige stedet.  
 
 



Søndag d.3. juli 
Kl.08.00-9.00 Morgenmad  
Kl.9.00: Morgensamling. Amled og Fegge klit 
Kl.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 Shakespeares Hamlet er skrevet over Amled som boede på Fegge Klit? 
v. Steen Folmer Jensen og Else Mathiassen 

Frokost, te og kaffe i det grønne. 
Kl.18.00: Aftensmad 
Kl.19.30: Shakespeare. Hamlet. Romeo og Julie v. Forstander Nikolai Seidelin.  

 

Mandag d.4. juli 
Kl.08.00-9.00 Morgenmad  
Kl.9.00 Morgensamling: Landskabsmotiver. v. maler Jens Bredholt.  
Kl.9.45 Turen går til de lyriske strandenge på Sydmors. Hvor lyden af fugle måske vil overdøve 
vores egen snak, mens vi går ved bredning, sund og kringlet vig.  
Vi går i området omkring Sillerslev og Hesteodde. (Mere information senere. ) 

Frokost, te og kaffe i det grønne.  

Vidste du at der var en kristen kyssesekt i Ørding på Sydmors? 
Kl.18.00 Aftensmad 
Kl.19.30 Jens Smærup Sørensen: Kysseslægten på Mors m.m  

 

Tirsdag d.5. juli 
Kl.08.00-9.00 Morgenmad 
Kl.9.00 Morgensamling. En danser krydser sit spor. Østergade 7900 Nyk. Mors. 
         v. Else Mathiassen 
Kl.9.45 Vi går i sporet af Axel Sandemose og andre Nykøbingensere.  
Vi begynder ved Arnakke og går langs kysten ind mod det grønne Nykøbing. Hvor vi får Noget af 
Nykøbings historie og nutid når vi vandrer ned ad Østergade.  
 
Vidste du at der i Østergade boede nogle af de fattigste og de rigeste i Nykøbing? 

Frokost, te og kaffe undervejs.  

Kl.18.00 Aftensmad  
Kl.19.30 Axel Sandemose. v. Bent Dupont. Tidl. Formand for Sandemose selskabet.  

 



Onsdag d.6. juli 
Kl.08.00-9.00 Morgenmad 
Kl.9.00 Morgensamling. Liden Kirsten og prins Buris. Nordens Romeo og Julie.  
Kl.9.45: Turen går til Thy, Til Vestervig og Lodbjerg fyr. (Mere information følger.) 
Kl.18.00: Aftensmad 
Kl.18.30: Fællessangaften.  

 
Torsdag d.7. juli 
Kl.08.00-9.00 Morgenmad 
Kl.09.00 Morgensamling.  Fortællinger fra Nord Mors. 
Kl.09.45 Fra Skareklit til Højskolen. (mere information følger) 

         Frokost, te og kaffe i det grønne.  

Kl.18.30 Festmiddag. 

 
Fredag d.8. juli 
Kl.08.00-9.00 Morgenmad og morgensamling. 
Afrejse.  

 

Medvirkende: 
Else Mathiassen Fortæller, danser og foredragsholder. Født og opvokset på Mors nu igen 
bosidende på øen. Tidligere forstander på Vestjyllands højskole. Leder af Fortælle Akademiet på 
Højskolen Mors og Teatret Bag Havet. www.teatretbaghavet.dk – Else er Kursusleder. 
Jens Smærup Sørensen - Dansk prisbelønnet forfatter og bosiddende på Mors 
Bent Dupont - Tidl. Formand for Sandemose selskabet  
Sten Folmer Jensen - Billedkunstner 
Nikolai Seidelin - Idehistoriker og forstander på Højskolen Mors 
 
 
Vel mødt på Højskolen Mors! 
 
 
 
 
 
 
 

Højskolen Mors 
Salgerhøjvej 36 

7900 Nykøbing Mors 
Tel. 88779720 

info@hojskolenmors.dk 


