
I denne uge har du muligheden for at udforske nogle af de 
spændende natur- og kulturseværdigheder i Nationalpark 
Mols Bjerge på Djursland.

Rønde Højskole ligger lige på tærsklen til et af Danmarks smukkeste og mest 
varierede naturområder, så det er et slaraffenland for alle de glade vandrere, der 
gerne vil opleve lidt ud over det sædvanlige.

Vores dygtige vandreguider er velbevandrede 
i både naturen og kulturen i Nationalpark 
Mols Bjerge, så vi bliver klogere på både gode 
fortællinger, biodiversitet, flora og fauna på vores 
ture ud i landskabet. 

Som sædvanlig sørger vores køkken for skøn mad 
til os, så vi kan slå os ned og nyde et frisk måltid 
mad midt i det grønne. 

Turene varierer i terræn, og turenes længde 
vil variere fra 8 km på eftermiddagsture til 15 
km på dagsture og er derfor ikke velegnede for 
gangbesværede. Og så byder ugen naturligvis 
også på alle de andre væsentlige dele af et 
højskoleophold: foredrag, morgensamlinger, mo-
tion, fortællinger og hyggeligt samvær. 

Gunnar Birkelund, 
kursusleder og 
Sigrid Nielsen,                 
højskolelærer
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Kursus: Vandringer i Nationalpark Mols Bjerge



Ugeprogram - Uge 26, 26. juni - 2. juli

Lørdag 26. juni

Søndag 27. juni

Mandag 28. juni

Tirsdag 29. juni

Onsdag 30. juni

16-17: Ankomst, indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen.

9.45: Heldagstur: Vi går til Kalø Gods, 
hvor vi skal se Jagtslottet. Arkitekt 
Kampmann har tegnet slottet og maleren 
Reistrup har malet flotte vægmalerier in-
spireret af den nordiske mytologi. Turen 
går videre til Ringelsmose Skov, hvor vi 
vil se på fortidsminder fra stenalder til 
nutid. Nationalparkens frivillige har netop 
frilagt en meget flot stendysse. Turen 
går ad små stier og veje forbi stenhøje 
og vadesteder på vej mod Egens. Lidt 
uden for landsbyen kommer vi ind på 
Møllerup Gods marker. Ruten kommer 
til at gå gennem Vesterskoven og senere 
Stærkær Skov, hvor der er et mausolæ-
um med begravelsespladser for tidligere 
ejere af Møllerup. I dag har godset kastet 
sig over hampproduktion til en lang 
række produkter. Vi går videre gennem 
herregårdslandskabet til Bjødtrup, hvor vi 
bliver hentet. 14 km.

9.45: Heldagstur. Mols Bjerge-turen 
begynder ved Karpenhøj Naturcenter, 
hvorfra vi går over markerne mod Ebel-
toft Vig. Her vil vi gå på havklinterne med 
en dejlig udsigt over vigen mod Ebeltoft. 
Vi følger kysten til Fuglsø Skov, hvor vi 
drejer gennem skoven og op i det meget 
kuperede overdrevslandskab i det syd-
østlige hjørne af Mols Bjerge. Fra dette 
område vandrer vi mod Toggerbo og 
forbi Tremosegård. Vi får et kig til søen 
i bunden af dødishullet. Stierne fortsæt-
ter mod Langmosen. Lige i nærheden 
kommer vi til Mols Laboratoriet meget 
omtalte Rewildingprojekt. Her græsser 
Exmoor ponyer og Galloway kvæg året 
rundt. Vi kan måske være heldige at se 
dyrene, inden vi begiver os mod Mols 
Bjerges højeste punkt, Agri Baunehøj og 
videre til Stabelhøjene.  Det bliver en dag 
med mange højdemeter gennem dybe 
dale og flotte højdedrag med fantastiske 
udsigter. 14 km.

9.45: Foredrag:  Kim krohn, vinder af 
Alene i Vildmarken. 

15.00 - 17. 15: Fra Rønde går vi til Følle 
Mølle og til et økologisk landbrug med 
mælkeproduktion. Turen fortsætter forbi

9.45 - 12.00: Foredrag: Pauline Asingh om 
arkæologi på Djursland
                               
15.00: Vi går fra Rana Voldsted langs Kat-
tegatkysten  og ind gennem et naturom-
råde mod Øer. Turen går forbi færge-
havnen til Grobund, hvor vi skal høre om 
projektet med at opbygge et alternativt 
samfund med Tiny House-konceptet. Tu-
ren fortsætter rundt om Ahl Hage, hvor vi 
spiser aftensmad med udsigt til

det gamle badehotel, der nu rummer 
Kaløvig Kursuscenter. Senere krydser vi 
Dibbelbæk på vejen over Følle Bund mod 
Hestehave Skov. 9 km.



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 1. juli

Faste tidspunkter

Fredag 2. juli

Tilmelding

9.45: Turen begynder med et besøg 
blandt de alternative huse i Friland, inden 
turen går forbi Feldballe Kirke, der er en 
gammel landsbykirke med en lang histo-
rie. Kirken er bygget med lokale munke-
sten af samme type som Møllerup Gods, 
som også tidligere ejede kirken. Interiø-
ret i kirken bærer stadig præg af denne 
forbindelse. Fra kirken går vi ind i de sto-
re plantageområder øst for byen. Frokost 
ved den idylliske Øje Sø. Turen går herfra 
videre gennem gran- og fyrreplantagen 
mod øst. I dette plantageområde kan 
man se sporene af tyskernes garagean-
læg fra 1940-erne. Lidt mod nord ligger 
Aarhus Lufthavn, som blev etableret af 
tyskerne. Uden for plantagen går vi vide-
re til Tirstrup og krydser hovedvejen for 
at gå mod nord til Æbletoften. Her har 
Karin Ahlsgård og Jens Henrik Petersen 
etableret en økologisk frugtplantage i 
2003. Biologisk bekæmpelse af sygdom-
me og andre trusler fra dyr er en vigtig 
del af konceptet. 12 km.

15.00-17.15: Adventurerace Light og 
afslutning. 

17.30: Aperitif

18.30 Festmiddag 

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Hjemmeside: www.rondehojskole.dk 
under sommerkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent 
mandag til torsdag fra kl: 8.00 – 15.30
fredag fra kl. 8.00 – 15.00

Skolevej 2, 8410 Rønde

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

Mols Bjerge og Ebeltoft. Turen afsluttes 
ad en fin sti ind til Ebeltoft, hvor der er 
mulighed for at opleve lidt på egen hånd, 
inden vi bliver hentet på havnen ved 
Fregatten Jylland. 14 km.




