Karby - Ørndrup - Sønder Herreds Plantage
(20 km)
Turen starter i Æblehaven. Kør op mod Torvet
og Karby Kirke. Kirken fremtræder som et imponerende bygningsværk, og apsis, kor og skib
er knap 22 m. Tag et kig ind i kirken, hvor døbefonten er et meget velbevaret og smukt romansk granitarbejde af Morsingtypen. Dåbsfadet er fra ca. 1575. Himlen over døbefonten er
et barokt træskærerarbejde fra omkring 1700.
Prædikestolen er i renæssancestil fra omkring
1600 og af en type, som var almindelig omkring Næssund.
Fortsæt ad vejen forbi den gamle skole og igen-

liggende høj, som danner skel mellem Rakkeby, Outrup og Redsted sogne, og som
måske har fungeret som tingsted.
Tæt ved Kløvenhøj ses i dag store åbne
grusgrave, der er opstået i såkaldte dødisområder. Istidens ismasser er smeltet bort,
mens indholdet af sand, grus og sten blev
liggende.

Kør lidt tilbage og drej til højre ad Ørndrup Mark og
Madsvej gennem Tæbring og til højre ad Damsgaårdsvej.

Tilbage på cyklen igen fortsættes til Vestmorsvej.
Drej til højre og straks efter til venstre ad Kjeldgårdsvej . Her finder du Morsø Traktormuseum, der
har en samling af 80 istandsatte traktorer.

En myte fortæller, at Harald Blåtand skal
have haft tilknytning til stedet. I en strid
med den tyske kejser, fortælles Harald Blåtand at have søgt tilflugt på stedet, mens
kejseren opholdt sig på Lund (Ø. Assels).
Myten understøttes af, at navnet Rakkeby
netop skulle betyde ”kongernes by”, et navn
byen har fået, fordi den engang blev besøgt
af to konger på én gang.

Outrup Kirke ligger højt med vid udsigt over Dragstrup Vig og Thy. Sagnet fortæller, at 3 kvinder kom
i havsnød på fjorden. I deres kvide lovede de Vorherre, at de ville bygge en kirke på dette sted, hvis
de kom frelste i land.

Hvorom alting er, så er det sikkert at Blåborg iflg. vore ældste skriftlige kilder tilhørte Hans Podebusk (død 1412), der var
søn af Valdemar Atterdags drost, Henning
Podebusk.

Drej til højre ad Telefonvej gennem Sdr. Herreds
Plantage, Plantagen er anlagt på øens sidste hedestrækning og er på 600 tdr. land.

Turen fortsætter til Ørndrupvej, hvor der
drejes til venstre mod Karby og udgangspunktet: Æblehaven.

Sæt cyklen på P-pladsen foran Tæbring Kirke. Gå
om bag ved kirken og kirkegården og nyd den formidable udsigt herfra.

nem Torp. Hvor vejen drejer, ligger herregården Ørndrup.
Fortsæt videre op ad bakken. Her på toppen står
en lille sten i vejkanten. Stenen er vist Danmarks mest beskedne Genforeningssten.
På højre side finder du Egons Mindelund, der
også er et stop værd. Mindelunden er etableret
på privat initiativ til ære for Morsøs navnkundige borgmester Egon Plejdrup, der er født og
opvokset på Ørndrup Mark

Videre ad Sønderhedevej til Vestmorsvej,
som krydses - ind gennem Rakkeby og videre ad Hovmøllevej. Her kan du tage en
afstikker ad Gårdvej og besøge det gamle
voldsted Blåborg.

Drej til højre ad Kløvenhøj, opkaldt efter den nær-

