
22.4.2018: 

Møborg Kirke.  

50 km. 6 deltagere: 

Grethe & Jes, Henrik, 

Kjeld, Lene, Vera.  

Ud gik det over Naur, 

Donskær til Møborg 

Kirke, hvor vi kunne 

nyde frokosten kl. 

11.30. I så mange 

forbindelser siger man, 

at det er vigtigt at 

”ramme dagen”.  

Jeg vil sige vi ramte 

dagen og det gjorde 

vejrguderne også. Det 

var så flot vejr. 3 m/s 

og fra 7-17 grader. 

Perfekt cykelvejr. Vi havde som gruppe utroligt let ved at få afstemt og finde fælles tråd og temperament. 

Alle medier er optaget af risikoen for eventuel forestående strejke/lockout – så det behøvede vi ikke også 

vende fra A til Z. Men noget lokalt stof kan man altid få byttet. Uden for Møborg Kirke sås en flot sten 

med helleristninger, som jeg efterfølgende kan se, er en flot norsk granitkvadresten.  

Fra Møborg Baunehøj tæt ved kirken er der en fantastiske udsigt og der fortælles om bakkeøens 

kulturhistorie således: ”Baunehøj – det er det højeste sted – her tændte man bål i gamle dage.  

Så kunne man ellers signalere vidt omkring. I dag er der så sat en sten øverst på Bavnehøj, hvor der 

står: Der må ikke tændes bål i 2 m’s afstand fra denne sten. Men her havde man bestemt, at 

Møborg Kirke skulle bygges. I 1766 begyndte man at bygge kirken her. Men det der blev bygget om 

dagen – det blev brudt ned om natten. Det duede ikke. Der var åbenbart nogle kræfter der sagde, at på 

Bavnehøj skal der ikke bygges en kirke. Derfor fik man den idé, at man ville tage 2 okser, dem spændte 

man for en sten – og så 

skulle de trække stenen 

hen …..og der hvor 

snoren gik i stykker og 

stenen landede – der 

ville man bygge en kirke, 

som skulle hedde 

Møborg Kirke. I 1766 

kom Møborg Kirke og 

den ligger nede i 

lavningen og højere 

oppe har vi stadig 

Møborg Bavnehøj.” 

Hjemtur over Bur/Idom. 

Tak for en dejlig dag, 

hvor foråret er ved at bryde igennem og landmændene har travlt som aldrig før. Vera Bagge, turleder. 


