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Sammen er vi bedre

FASTE EVENTS PÅ MORS
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Pilgrim Mors
En uges vandring øen rundt langs kystruten.
Starter hvert år 2. pinsedag.
www.pilgrimmors.dk

Høstdage
Morsø Traktormuseum – slutningen af juli (lige år).
www.traktormuseum.net

DE 7 SOGNE

Håndværkets Dag
Morsø Traktormuseum – slutningen af juli (ulige år)

Sammen er vi bedre

Skaldyrsfestival
I 2013 lukkede kommunen områdets sidste skole,
og tilbage af kommunale institutioner var der kun
områdets ældrecenter. Samtidig oplevede vi den
sædvanlige udkantsudvikling med fraflytning, tomme
huse og en stadig større andel af ældre mennesker.
Vi besluttede at tage sagen i egen hånd og efter en
række borgermøder oprettede vi Landsbyen De 7
Sogne. Større eller mindre landsbysamfund skulle
holde op med at konkurrere med hinanden om aktiviteter og faciliteter. Området skulle fungere som én
landsby med de faciliteter og aktiviteter en landsby
har brug for.
Sådan fungerer Landsbyen De 7 Sogne i dag, selvom
der selvfølgelig er emner at arbejde videre med.
Med denne folder inviteres du til at udforske vores
superlandsby. Vi håber, at du vil nyde dit ophold her
– og ikke mindst de mange mennesker, der vil gøre
alt for at give dig et udbytterigt ophold.
Landsbyen De 7 Sogne er samtidig en del af Fjordbyernes Netværk Thy-Mors, og du vil med en tilsvarende folder fra Sydthy kunne gennemføre en
rundrejse omkring vores dele af Limfjorden.
Se www.superlandsbyen.dk
Velkommen til!

Torvekoncert og By Night i Nykøbing
Hver onsdag i juli måned.
www.morshandel.dk

Morsø Festival
Familiefestival for alle generationer.
Hvert år lørdag i uge 33.
www.morsofestival.dk

Kulturmødet på Mors
hvert år i slutningen af august.
Hele Danmark mødes for at høre om og opleve kultur.
www.kulturmoedet.dk

Sommer- og julemarked på Skarregaard
sommermarked hvert år i slutningen af juli samt
julemarked sidste weekend i november.
www.museummors.dk

Træskibssejlads – Limfjorden rundt
Nordens største træskibssejlads. Hvert år i uge 37.
www.limfjordenrundt.dk

Østers- og muslingepremiere
Havnen i Nykøbing. Hvert år i oktober.
www.visitmors.dk

Halloween på Mors
Uge 42 (efterårsferien).
Meget uhyggeligere bliver det ikke.
www.halloweenmors.dk

tildegrafisk.dk

Danmarks første og bedst funderede landsbyklynge.

Hvert år i 1. weekend i juni.
Smagsoplevelser, stemning og folkelighed.
www.skaldyrsfestival.dk

– en del af Fjordbyernes Netværk

KULTUR OG NATUR
2.	Årbjerg Torn er en bronzealderhøj, (23m o.h.) hvorfra der
er en formidabel udsigt over bl.a. Karby Enge med til tider
hundreder af vadefugle. I forårsmånederne kan de sjældne
strandtudsers kvækken høres i hele området.

KIRKER
1A.	Outrup Kirke ligger højt med udsigt over Dragstrup Vig og
Thy. Opført i 1100-tallet og muligvis viet til Sankt Nikolaj –
de søfarendes helgen.
1B.	Rakkeby Kirke er en lille, hyggelig, romansk landsbykirke,
rejst af kvadersten. I 1555 blev kirken dømt til nedrivning,
men takket være beboernes protester står den endnu.
1C.	Tæbring Kirke. Det forlyder at keltiske munke bragte kristendommen til Tæbring, ja til Danmark år 634. Den lille kirke
ligger med den smukkeste udsigt over Limfjorden. Kirken
har en særlig profil som pilgrims- og retrætekirke.
1D.	Redsted Kirke. De romanske bygningsdele har stået der siden 1200-tallet som de øvrige 29 romanske kirker på Mors.
Kirken er nyistandsat (2017).
1E.	Hvidbjerg Kirke ligger frit i landskabet og er synlig langvejs
fra også i nattetimerne. Den er bygget i 1100-tallet af granitkvadre. Tårnet er fra ca. 1500. Kirken har en særlig profil
som børne- og skolekirke.
1F.	Karby Kirke kaldes "Øens gamle domkirke" – fra den tid, da
Karby var den vigtigste landingsplads på øen.Den oprindelige kirke er fra 1100-tallet, men der er bygget til i flere
omgange.Kirken har en særlig profil som kirke for åndeligt
søgende og som musik- og koncertsted.
1G.	Skovkirken er måske den mest berømte af kirkerne i De 7
Sogne. Idéen med at skabe en skovkirke i præstegårdens
gamle hønsehus kom oprindelig fra kunstneren Astrid
Grundtvig, tipoldebarn af N.F.S. Grundtvig. I et samarbejde
med sognepræst Benedicte Tønsberg og et hold minikonfirmander, blev idéen realiseret i 1997. Skovkirken er altid
åben som et rum for bøn og stilhed.
1H.	Agerø Kirke er den eneste nyere kirke. Den blev indviet i
1908 og blev opført som filialkirke til Karby. Agerø Kirke har
en særlig profil som naturkirke – specielt ornitologi.

3.	Da Vinci Broen. Den berømte multikunstner Leonardo da
Vinci (1452-1519) tegnede i 1502 en bro til brug over
Bosperusstrædet. En bro, konstrueret på samme måde blev i
2010 bygget over Spangå. Broen, der er 7 m lang, er opført
i træ uden brug af søm og skruer. Broen ligger på vandreruten ”Kystruten rundt om Mors”.
4.	Mågerodde Naturreservat er ejet af Aage V. Jensens Fonde.
Der er en udsigtsplatform, som er et "hotspot" for fugleobservationer og et enestående udsigtsted. Der er etableret
kørestolsrampe. Der kan køres helt ud til platformen. Adgangsvejen er ved gården beliggende Ørndrupvej 119.
5.	Egons Mindelund på Ørndrupvej i Karby er etableret i
erindring om Morsø kommunes folkekære borgmester Egon
Pleidrup Poulsen, der var borgmester fra 1998 til 2009.
Mindelunden ligger få hundrede meter fra Egons barndomshjem.
6.	Thusbjerg/Tusbjerg/Thorsbjerg (kært barn har mange navne)
er en jættestue fra bondestenalderen (3900 til 1800 f.Kr),
bygget af meget store sten. Jættestuen blev renoveret af
Nationalmuseet i 2009, så det nu er muligt at kravle ind
og sætte sig i gravkammeret. Adgang kun efter aftale med
ejeren af jorden, hvor jættestuen ligger; Ørndrup Mark 10,
Karby, tlf. 4035 1192.
7.	Voldstedet Blåborg ligger ganske tæt ved Spangå. Myten
fortæller, at Harald Blåtand skulle have tilknytning til stedet.

8.	Lis og Egon Marks have på ejendommen Nørremølle,
Råghøj 7, Rakkeby. En landbohave på imponerende
6000 kvadratmeter med sin egen rislende bæk og
smukke blomster, planter og træer af enhver tænkelig
slags. Åben efter aftale, tlf. 9776 9020.
9.	Morsø Traktormuseum, Kjeldgårdsvej 49, Outrup er landets ældste.Der udstilles ikke mindre end 100 forskellige traktorer, den ældste fra 1917. Samtlige museets
traktorer er mindst 60 år gamle.
www.traktormuseum.net
10.	De 4 sognes mødested. Tilplantningen af øens sidste store hedestrækning begyndte med anlæggelse af
Sindbjerg Plantage i 1850’erne. I plantagerne mødes 4
sogneskel. Der er skiltet fra savværket.
11.	Thissing Sø. Øens største sø (ca. 80 ha) Enestående
naturområde med travesti langs søen og udsigtspunkt
med opholdsplads. Genoprettet i 2010.
12.	Galleri Aspekt v/ kunstneren Torben ”Topper” Jensen.
Glomstrupvej 25. Tlf: 9776 2524. Egne værker. Åben
efter aftale.
13.	Dæmningen til Agerø er 100 m lang og stod færdig i
1874. Dæmningens forhistorie siges at være følgende:
En kiste skulle fragtes til Karby, Undervejs faldt både
kisten og den afdøde i fjorden og drev væk med vind
og strøm. Så blev der bygget en dæmning, og siden fik
Agerø sin egen kirke. Dengang havde Agerø 200 indbyggere. I dag er der under 30!
14.	Agerø Fuglereservat er ejet af Fugleværnsfonden og er
et område på 26 ha bestående af en strandparcel samt
stenklipperne og holmene. Naturreservatet Agerø er
efterhånden blevet verdenskendt for sin bestand af rastende lysbugede knortegæs, der kan opleves i tusindtal
fra fugleskjulet, når de overvintrer fra november til maj.
Mange andre fugle kan iagttages året rundt. Der er kikkerter og oplysningsmateriale i fugleskjulet på stedet.

SERVICE

OVERNATNING

15. Tempa Håndværk
Råghøj 31, Tæbring. Tlf: 9776 9009. www.tempa.dk
Kunsthåndværk, trædrejning, kurveflet m.v.

Shelters:
22A. Næssund færgeleje
22B. Feriekolonien Susvind, Højvej 12, Tæbring, tlf. 9772 0543

16. Mountain Bike Bane
Sindbjerg Plantage, Kløvenhøj 1, 7970 Redsted.
	Lukket onsdag og lørdag, p.g.a. aktiviteter på skydebanen. Al start skal ske ved skydebanen.

22C. Tæbring v/ Tæbring Kirke (fra august 2018)
22D. Thissinghus

FÆRGE

Anden overnatning:

17. Sindbjerg Hundeskov,
Næssundvej 227, 7970 Redsted.
Indhegnet – fri adgang.

23A. Mia og Michael Koch (B&B)
Næssundvej 520, Karby, Tlf. 5332 3403 / 9776 1376

25. Næssundfærgen/færgelejet
	
Næssund har været overfartssted i over 1000 år. Her er
gode bademuligheder med badebro, shelter m.m. Fra Thysiden har man kun 20 km til Vesterhavet (Agger). "Næssie"
er blevet de lokales navn for Næssundfærgen, der er Limfjordens sidste sejlende træfærge. Efter at kommunen lukkede for færgefarten, er den genoptaget i sommeren 2016
på foreningsbasis. Træskulpturen "Færgemanden," holder
øje med, at færgesejladsen afvikles efter forskrifterne. Der
arrangeres ugentlige aftensejladser med spisning.

23B. Maren og John Kjær Nielsen (B&B)
Næssundvej 243 7970 Redsted Tlf. 9776 2028

18. Hvidbjerg Købmandsgaard,
Næssundvej 358, Hvidbjerg. Tlf. 9776 2322.

23C. Karby Kuber, Ørndrupvej 50, Karby
Vandrerhjem med sovesale. Ebba Frøslev, tlf. 5239 0064

19. Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter (SKF)
Næssundvej 325, Hvidbjerg. Tlf. 9776 2426
	Åben for alle former for idræt; motionscenter, udendørs
tennisbane og cafeteria. Desuden friskole, børnehave og
vuggestue samt medborgerhus.

23D. Kirstine Haunstrup (B&B)
Morsingvej 7, Tæbring tlf. 2845 2501
23E. Dagmar Lauge (B&B)
Foldagervej 18, Tæbring, tlf. 2751 9962
23F. Inger Nielsen (teltplads, bad, toilet og morgenmad)
Ørndrupvej 93, Karby, 40. tlf. 4012 9920

20. Gaard Bageriet
Agerøvej 14, Hvidbjerg. Tlf. 2254 0624
	Økologisk brød og kager af lokale råvarer. Marmelader,
konfekt m.v. Åben fredag kl. 11-18 eller efter aftale.

BADESTEDER – BADEBROER
26A. Næssund – ved færgelejet

Autocampere og camping:

26B. Thissinghuse Havn

24A. Morsø Traktormuseum (Autocamping / stellplads)
Kjeldgårdsvej 49. Outrup. Tlf. 6071 8922

21. Cykler – salg, udlejning og reparation
Finn Olsen, Karby Mark 11, Karby, tlf. 6049 8018

26C. Tæbring Strand, Præstegårdsvej 25, Tæbring

24B. Dragstrup Camping
Dragstrupvej 87, Dragstrup.Tlf. 9774 4249.

OFFENTLIGE TOILETTER

24C. Thissinghus Havn (Autocamping / stellplads)

27A. Thissinghuse Havn
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