
Referat fra turen til Møn den 17. september 2011 

Bent og Marianne blev afhentet af Jørn 
og Anne, og turen gik videre til 
rastepladsen i Karlslunde, hvor Janne 
og Ole ventede. Morgenmaden blev 
indtaget. Derefter gik turen sydpå, 
hvor den endte på Møn, som Ole var 
den eneste, der havde gættet på. 

 

Vi kørte først til 
Fanefjord Kirke, hvor 
vi så de skønneste 
kalkmalerier. Derefter 
kørte vi til den næsten 
100 m lange langdysse 
Grønsalen. Så gik 

turen ind til den gamle købstad Stege, hvor vi parkerede bilerne ved havnen. 
Her påbegyndte vores byvandring inden for Steges gamle volde ad det der 
kaldes ”Silderuten”. Navnet er opstået som følge af, at Stege havde sin 
storhedstid i årene 1430 til 1530 netop på grund af sildefiskeriet i de 
omkringliggende farvande.    

 



En rigtig spændende tur gennem Stege med de gamle 
byporte, volden, gamle historiske huse og Langelinie. 

Vi sluttede ruten af med at se Stege Kirke, som er en 
rigtig fin gammel kirke - også med kalkmalerier, men 
med et alter i enkel stil med sarte farver i det 
blyindfattede vindue bagved. 

 

Vi havde reserveret et bord på Bryghuset Møn, som lå næsten lige ved siden af 
kirken, og nu var vi alle blevet godt sultne og tørstige. Desværre var der 
mange andre end os, som ønskede at spise på Bryghuset den dag, så både det 
plus underbemanding (?) gjorde, at vi måtte vente længe på at afgive 
bestilling. Nå, maden og det hjemmebryggede øl var heldigvis værd at vente 
på. 

 

 

 

 

Derefter gik turen 
østpå, hvor vi efter 
en dejlig tur i 
Liselund Slotspark, 
fortsatte til Møns 
Klint. Desværre 
kunne vi ikke 
komme ned på 

stranden, så vi må nøjes med at nyde billedet her. Adgangsvejen til stranden 
var nemlig afspærret på grund af den seneste tids meget nedbør. Der havde 
været nogle småskred fra klinten, og der var stadig risiko for flere skred. I 
stedet gik vi en tur oven for klinten, og nød derefter vores medbragte kaffe og 
Mariannes hjemmebag (uhm) i området uden for GeoCenteret. Endnu en dejlig 
ø-tur kan føjes til listen. 

Mange hilsner fra Jørn og Anne 


