
 
 

 
 
 
 

 

 

  

   
  

 

Familieudvalgets Studietur 2019 
 

 

Turen går til Mors den 9. til 11. maj.  
 
Torsdag den 9. maj 
Kl. 12 Frokost og indkvartering på Hotel Pinenhus 
 
Kl. 14  En surprise 
 
Kl. 16  Vi får en rundvisning i en af Danmarks smukkeste skove Legind Bjerge – en bynær skov med 

naturvejleder Jøren Frank Rasmussen – vi mødes på P pladsen overfor Salling Sund Færgekro 
  
Kl. 17 Dansk Skaldyrscenter – præsentation og køkkenskole i ”Alt godt fra Limfjorden” 
 
 

 

Fredag den 10. maj 
Morgenmad på Hotel Pinenhus 
 
Kl. 9 Molermuseet – fossiljagt i molergraven 
 
Kl. 11 Besøg på Feggeklit – vi kører til vigeplads/ holdeplads ved kong Fegges grav og møder Leif 

Andersen, Morsø Lam og hører om hans lammeproduktion og visioner for afsætning. 
 
Kl. 12 Frokost på Feggesund færgekro 
 
Vi laver måske et stop ved Ejerslev Havn 
 
 Kl. 13.30 Vi besøger Morsø olie og bliver klogere på smagen af rapsolie, hører om afsætning og design 
 
Kl. 14.30 Røntved kunsthåndværk er et besøg værd – det ligger på vejen og vi kan tage et kort eller langt stop. 
  
Kl. 15.30 Fri leg i byen Nykøbing 
 
Kl. 18.30 Vi spiser en 5 retters Limfjordsmenu på Hotel Pinenhus 
  

  



 
 

Lørdag den 11. maj 
 Morgenmad på Hotel Pinenhus 
 
Kl. 9 Superlandsbyen med de 7 sogne 
  
Kl. 11.30 Gårdbageriet – et lille bageri og konditori, der er indrettet på slægtsgården Hvidbjerggård med 

gårdbutik og café’. Der er fokus på lokale produkter og høj håndværksmæssig kvalitet.  
Vi tager en let frokost og køber måske en kage med til hjemturen. 

 
Studieturen slutter her – der er ikke langt til færgelejet ved Næssund for dem, der kunne tænke sig   
 
Til dem, der kunne tænke sig at blive på Mors resten af eftermiddagen kan vi anbefale at tage til 
Jespershus Blomsterpark, der formentlig har højsæson for tulipaner – og der er 100.000 af dem. 

 
 
 
  

   
  

 
 
 
 
 
  



  
Praktiske informationer: 
 
Kontaktpersoner 
Else Nørgaard tlf. 20 42 07 00 
Inger Skamriis Andreasen tlf. 20 65 85 33 
 
Pris for turen 
Kr. 2.000 incl. moms for medlemmer og kr. 2.350 for ikke medlemmer 
Prisen inkluderer overnatninger, entreer, foredrag og måltider.  
 
Betaling for studieturen kan ske ved faktura til regionskontor eller hjemadresse. 
 
Overnatning på Hotel Pinenhus  
Vi har dobbeltværelser med mulighed for twinbed – at sengene står adskilt. 
Der er mulighed for at bestille enkeltværelse – tillægsprisen er 700 kr for begge nætter. 
 
Morgenmad 
Vi spiser morgenmad begge dage i restauranten. Fredag morgen fra kl. 7 og lørdag morgen fra kl. 8. 
 
Transport 
Turen er tilrettelagt ud fra, at vi kan lave samkørsel alle dage.  
Ved tilmelding må i derfor gerne give en melding om i forventer at komme med tog eller køre i egen bil 
og om der er plads til flere i bilen.  Familieudvalget er meget villige til at fylde bilerne op.   
  
Tilmelding på eln@lf.dk senest mandag den 15. april – tilmelding bekræftes på mail. 
Efter tilmelding fremsendes tilmeldingsblanket og yderligere information.  
Tilmeldingsblanketten skal returneres til Else Nørgaard.  
Medlemmer af Familielandbruget har fortrinsret, men andre interesserede vil være meget velkomne til 
at deltage. 
Studieturen er tilrettelagt til at have stor videndeling ved samvær over alle dagene, men der er mulighed 
for at lokale eller travle deltagere kan deltage i dele af studieturen.  

 

Lidt om Mors: 

Mors eller Morsø (mere sjældent Morsland) er en ø i Limfjorden mellem Salling og Thy. Arealet er 
363,3 km² og indbyggertallet 21.474 (2013).  

Mors forbindes mod nordvest med Thy via Vilsundbroen og mod sydøst med Salling via 
Sallingsundbroen. Der er en færge til Thy ved Neessund og der er fortsat en til Han Herred ved 
Feggesund. Hovedbyen Nykøbing Mors er hovedsæde for Morsø Kommune som foruden Mors 
omfatter Agerø og nogle småøer. Alle øerne tilhører Region Nordjylland. Mors omfatter to 
herreder, Morsø Sønder Herred og Morsø Nørre Herred.  

En indbygger på Mors hedder en morsingbo. Dialekten hedder morsingbomål, ligger tæt op ad 
thybomål og sallingmål og hører til den vestjyske dialektgruppe.  
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Kontaktadresser/ links 

 

Hotel Pinenhus 

Pinen 3, Glyngøre 

7870 Roslev  

Tlf. 9773 1899 

 https:/www.pinenhus.dk/ 

Jørgen Frank Rasmussen 

Naturvejleder 

Tlf. 2030 0781 

jsrnatur@gmail.com 

  

Morsø Jernstøberi 

Tlf. 9669 1900   

info@morsoe.com  

 https://www.morsoeshop.dk/om-morsoe 

Gårdbageriet  

Agerøvej 14 

7960 Karby 

Tlf. 2254 0524 

gaardbageriet@gmail.com  

http://gaardbageriet.dk/  

Morsø Olie 

Carsten Fomsgård 

Solbjerghedevej 14 

7950 Erslev 

Tlf. 2684 4734 

Carsten@morsolie.dk  

http://morsolie.dk/  

Dansk Skaldyrscenter 

Øroddevej 80 

7900 Nykøbing M 

Tlf. 6115 0163   

Lene Friis Møller 

lfmo@aqua.dtu.dk 

http://www.skaldyrcenter.dk/ 

mailto:info@morsoe.com
mailto:gaardbageriet@gmail.com
http://gaardbageriet.dk/
mailto:Carsten@morsolie.dk
http://morsolie.dk/


Landsbyen de 7 sogne 

 
 https://superlandsbyen.dk/ 

Molermuseet 

Skarrehagevej 8 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf. 9772 3421 

 

https://museummors.dk/fossil-og-molermuseet/historie  

Morsø Lam 

Leif Andersen 

Molervej 4  

7950 Erslev  

 

Tlf. 2137 0637 

Leifandersen19@gmail.com  

 https://morsoe.dn.dk/naturen-paa-mors/fredninger-paa-mors/feggeklit/ 

Feggesund Færgekro  

Feggesundvej 81 

7900 Nykøbing Mors 

 

Tlf.  9775 1032 

 

 

http://feggesundkro.dk/ 

 

Røntveds Kunsthåndværk 

Halvvej 5 

7950 Erslev 

Tlf. 2625 2188 

fidos@stenhuggeriet.dk  

 http://roentveds.dk/ 

Ejerslev Havn 

Utkærvej 10 

7900 Nykøbing Mors 

http://www.ejerslevhavn.dk/  

Jespershus Blomsterpark 

Legindvej 30 

7900 Nykøbing Mors 

 

https://www.jesperhus.dk/ 

 

Næssund færge 

Næssundvej 

7960 Karby 

https://www.næssundfærgensvenner.dk/ 
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