
 

Referat fra SVSI-tur til Mols Bjerge 23-26 august 2021 
Dag 1: 

Kl. 8.00 om morgenen var vi alle samlede og fordelt i bilerne, og vi kørte i 
tæt tåge nordpå mod Ejer Bavnehøj, spændte på om vi skulle få udsigt, 
når vi nåede frem. 

Det fik vi i høj grad, for solen brød igennem skyerne, og vi kunne på Ejer 
Bavnehøj nyde kaffe, rundstykker, gåture og udsigt i fulde drag.  

Her er vi på vej op til Møgelhøj. 
 

På billedet til højre er vi på vej op 
til Ejer Møllegård og Møllehøj – det 
højeste naturlige punkt i Danmark - og dernæst til parkeringspladsen og 
vores biler. 

 

Vi kørte så alle mod Tre Høje, 
hvor vi spiste vore madpakker 
og herefter fordelte os på 
forskellige ture. 

Her er en af de smukke 
udsigter vi havde fra en af de 
tre høje og over mod en anden. 

 



Her er vi alle passeret 
de tre høje i fin stil 
enten ved at gå over 
eller uden om højene.  

 

En hel bunke med 
trærødder, som vi så, 
dannede en flot 
skulptur. 

 

 

Vi nød den smukke natur, 
inden vi kørte i samlet flok 
til Danhostel Ebeltoft og 
blev indlogeret. Nogle 
hyggede sig i gården med et 
lille glas inden middagen. 

 

 

 

 

 

Efter middagen så vi 
en fantastisk 
solnedgang.  

 

 

 



Under aftenhyggen var der fællessang, musik og en sang med 
”herrekoret”.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2: 

Kl. 7.00: Ellis startede 
dagen med morgenmotion 
for de friske.  
 

 

Fra kl. 7.30 var der dejlig 
morgenmad, og ”smør selv” 
madpakkerne var smurt. 
Danhostel havde valgt 
dette af hensyn til Corona. 

Mange gav udtryk for, at det gav en dejlig ro ved morgenbordet. En 
enkelt udtrykte, at det gav en kedelig madpakke, to-tre at madpakken var 
for stor. 

Kl. 9.00: Vi kørte mod Toggerbo, hvor vi efter at være nået til 
udsigtspunktet delte os i to hold. Den ene gruppe gik samme vej tilbage 



og herfra ned til shelterne, den anden fulgtes ad til den lille smukke 
samling huse, Bogens, hvorefter denne gruppe blev delt til 2 forskellige 
ruter, men efter vandreture af forskellig længde, mødtes vi alle ved 
istidshullet og shelterne og 
spiste mad. 

 

Efter frokost kørte vi til 
Klinten, hvor alle gik op til 
toppen til flot udsigt, 
herefter gik nogle igen kort 
og andre langt i den flotte 
natur. 

 

Nogle gik højt oppe og 
kiggede ned på stranden og 
gruppen dernede. 

 

Andre tog turen helt ned til 
stranden og kiggede op på 
den anden del af gruppen, 
inden de fortsatte op igen. 

 

Dagens sidste tur var til 
Ellemands Bjerg, hvor vi 
efter en lille tur opad 
havde en storslået udsigt 
over Kattegat, 
Århusbugten og Ebeltoft 
Vig. 



Her gav man sig tid 
til lidt snak, 
afslapning og til at 
nyde den smukke 
udsigt i alle 
retninger.  

Herefter gik turen 
til Danhostel til 
eftermiddagshygge. 
Nogle gik til byen, 
nogle badede, nogle 
hyggede i gården, 
og nogle hvilede sig inden middagen kl. 19. Herefter underholdt John, og 
så var der igen sang og spil indtil kl. 22. 

 

 

Dag 3: 

Kl. 7.00 var der igen 
morgenmotion bl.a. med 
sangen: Den dejligste 
morgen med ordene ”OG 
JEG LEVER”.  

 

 

Fra kl. 7.30 var der, som de andre dage, morgenmad og ”smør-selv” 
madpakker. 

Kl. 9.00: Efter endnu en dejlig morgenmad tog vi kaffen og de smurte 
madpakker med og kørte mod Øer. Her begyndte det at regne, så vi alle 
fik luftet regntøjet. Heldigvis havde vi medvind, da vi i regn gik langs 
stranden med brus på bølgerne.  



 

 

Regnen ophørte ret hurtigt 
igen, og vi havde i to-tre 
grupper en fin tur rundt om 
Øer - nogle var endda inde 
at se, hvordan folk bor der 
på Øer. 

 

 

 

 

Der skulle lige ses lidt 
nærmere på stenene og 
mærkes på vandet. 

 

 

 

 

 

 

Øer med de mange huse i 
forskellige farver og med 
vand omkring. 

 

 

 



Der var ikke ”læpladser” til alle, da vi skulle spise vore madpakker, men 
humøret var fint alligevel, og vi fortsatte alle til Nørresø efter frokost. 
Som de andre gange delte vi os op - nogle gik langs stranden rundt om 
søen - andre den kortere vej. 

Dagen sluttede for de sejeste med ”Jernhatten”. To originaler tog turen 
op over ”hatten” både frem og tilbage, mens flertallet gik langs stranden 
tilbage. 

 

Her er vi kommet et stykke op 
på Jernhatten med de meget 
specielle krogede træer. 

 

Herunder kommer et par glimt 
med udsigterne fra                                                 
Jernhatten.  

 

 

 

Her er vi på vej ned mod stranden, 
som der var målet før 
tilbageturen. 
 



Om aftenen: Festmiddag med to retter, taler, uddeling af vingaver, sang 
og musik samt lidt underholdning fra både John og Jens. 

                        

Dag 4: 

Efter morgengymnastik, morgenmad, oprydning, aflevering af nøgler og 
pakning af biler kørte vi kl. 9.00 til Mols Bjerge, Molslaboratoriet. Her 
gik vi igen i flere grupper nogle dejlige ture i det flotte landskab, 
hvorefter vi alle kørte til Kalø Vig. 

I strid blæst spiste vi vore 
madpakker, inden vi gik tur. Nogle 
gik i Hestehaveskov - andre gik til 
Kalø Slotsruin med strid modvind 
på tilbageturen.  

 

 

Et lille kig ud mod Kalø Vig slotsruin 
fra vandreturen i Hestehaveskov. 

 

På Kalø Vig parkeringspladsen tog 
vi afsked med hinanden. 

Nogle kørte forbi Thomas Dambos 
figurer Sigurd the Bird and The 
Red Thing (fra 2020) og 
Mørkemanden Ben Chiller (fra 
2015) på vej hjem. 

The Red Thing er bilen. 
 



 

 

 

 

Det er nogle 
fantastiske figurer, 
der kan fremstilles 
af genbrugstræ og 
en imponerende 
fantasi. 

 

 

 

 

Som til 
morgenmotionen: 

”OG JEG LEVER”. 

 

 

 

 

På grund af flere trafikuheld på motorvejen kom mange af os i lange køer, 
så hjemturen blev lidt langtrukken. Nogle var først i Svendborg kl.    
19.30, men alle var vist enige om, at vi havde haft en god tur. 

Arrangørerne takker for turen, det gode humør og for 
evalueringsskemaerne. 

De kærligste hilsner 

Jens Erik, Dorrit og Stinne 


