SOGNEUDFLUGT
Mors - Limfjordens perle
Mors eller Morsø er en ø i Limfjorden, som forbindes med
Thy via Vilsundbroen mod nordvest og med Salling via
Sallingsundbroen mod sydøst. Øen har en 151 km lang
kystlinie, hvor de karakteristiske skrænter af moler hæver
sig over vandet og fortæller om naturens mægtige kræfter,
som formede Mors til det, vi kender i dag. I moleret er der
fundet forstenede dyr og planter, der er mere end 55 mio. år
gamle, og Hanklit er kandidat til UNESCOs
Verdensarvsliste.

Udflugtens rute på Mors:
Nykøbing Mors Kirke:
Kirken ligger i byens midte hævet 1,5 meter over gadeniveau
og er bygget 1891 i nygotisk stil på den samme plads, hvor
den tidligere Sct. Clemens Kirke lå. Den gamle kirke var en
sengotisk langhuskirke, der blevet nedrevet i 1889, da den
var for skrøbelig til at kunne anvendes som kirke.
Øre odde, Danmarks Skaldyrscenter, Ejerslev Havn,
Feggeklit:
Helt ude på Mors’ nordligste tange rager Feggeklit op i det
ellers så flade strandlandskab. Som den ligger der, næsten
helt omgivet af vand, ligner den en gigantisk strandet hval.
Et sagn fortæller, at
Feggeklit, var stedet
hvor Hamlet dræbte
sin onde stedfar,
Kong Fegge, som
havde en kongsgård
her.

Landbrugsmuseum Skarregård:
hvor tiden er gået i stå, dengang farfar var knægt. Og så
alligevel ikke helt, for gården er et meget aktivt sted med
udstillinger og moderne økologisk landbrugsdrift.
I stalden og andre steder møder du gårdens store fårehold
med søde lam, ligesom du møder høns, gæs, kaniner og katte
– og måske mus, hvis ikke katten ser den først!
Salgjerhøj – toppen af Mors
Salgjerhøj er en del af området Flade Bakker på den nordlige
del af Mors. Det er et af Danmarks smukkeste og mest
imponerende bakkedrag, hvorfra du har et 360 graders kig
ud over hele øen og Limfjorden omkring den.
Hanklit – kandidat til
verdensarv
Når du går på stranden
Hanklit, er det måske ikke
bare den friske havluft, du
mærker i håret, men også et
strejf af historiens
vingesus. Den 61 m høje
klintformation, fortæller
historier om landskabets tilblivelse og dramatiske geologiske
hændelser, der går mere end 55 millioner år tilbage i tiden.
9.00:
9.10:
10.15:
10.45:
11.30:
12.30:
16.30:
19.30:

Program:
Afgang fra Pejsecentret i Tulstrup
Afgang fra SogneHuset i Faurholt
Formiddagskaffe i Legind Bjerge
Rundvisning i Nykøbing Mors Kirke
Frokost på havnen i Nykøbing
Guided tur på den nordlige del af Mors
Middag på Gullerup Strand Kro
Hjemkomst til Faurholt og Tulstrup

Praktiske oplysninger:
Prisen er 435 kr. Beløbet inkluderer Entré, alle måltider og drikkevarer til frokost.
Betalingen sker i forbindelse med udflugten.
Transport: ved flere end 35 deltagere: Buskørsel
ved 25 – 35 deltagere: Private biler
Tilmelding senest 1. juni, til
Edith Pedersen:
97 15 36 61
edithlp@mail.dk
Anna Jensen:
24 93 56 27
annaolejensen@gmail.com
Anne Kristensen
97 15 56 74 storehedegaard@energimail.dk
Johannes Søndergaard
97 15 10 66
js97151066@gmail.com
Karin A. Vestergaard
97 252538
keav@km.dk

Sogneudflugt
til Nord Mors
Lørdag 11. juni

Salgjerhøj – toppen af Mors

Indbyder: Familie og Samfund
Tulstrup Faurholt Menighedsråd

