Velkommen til Mols og Helgenæs
Velkomst med en kort
introduktion!
Mols og Helgenæs hører til blandt
Danmarks smukkeste områder. Her
lever vi i pagt med naturen, i dejlige
omgivelser, nær skov og strand,
med masser af frisk luft, ro og fred alligevel tæt på Aarhus, med alle
dens muligheder, og Nationalpark
Mols Bjerge i baghaven.

Der er mangfoldige udbud af
fritidsmuligheder til lands som til
vands. De levende landsbyer med
kultur og friluftsoplevelser af høj
kvalitet er en ren perle for
bosætning.
Med nogle af landets højeste bakker,
en utrolig varieret og afvekslende
natur, med bugter og vige på tre
sider får man virkelig fornemmelse
af at være under åben himmel med
nattens klare stjernebilleder.
Det vil vi alt sammen gerne dele
med dig – og byder dig hjerteligt
velkommen!
Molbohistorie
De kendte molbohistorier sætter vi
stor pris på – velvidende, at de
næppe er så ”sande” som de senere
lige så kendte
Aarhushistorier!
Hvor længe der har
levet mennesker på
Mols og Helgenæs
er svært at sige.
Men de mange
stendysser vidner
om, at området var
Molbostøtten, et
godt befolket i
mindesmærke over
Stenalderen.

De tre lokale byer, Tved, Vrinners og
Knebel, alle med dagligvarebutikker,
indgår i kommeplanens Blå Bånd om
bosætning rundt langs kysten mod
Aarhusbugten.

De gevaldige gravhøje viser, at
landet også var fint befolket i
bronzealderen. Mols og Helgenæs er
velkendt som ferieland med mange
sommerhuse, feriegæster og en stor
turiststrøm.

Vrinners

Offentligt møde på Molsskolen
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Bygningen af Molsskolen ændrede
mulighederne på Mols og Helgenæs!

Med Molsskolen kom også en
befolkningsfremgang.
Knebel er således den landsby i
Syddjurs kommune med den
procentvis største tilvækst efter
Ugelbølle. Lokale ildsjæle har i
studiekredse medvirket ved
udarbejdelse af lokalplaner for flere
lokalbyer, der blandt sine formål har
at bevare de karakteristiske træk i
bymiljøet.
En statistik fra boligsitet boliga.dk
har en opgørelse af, hvor mange klik
hver enkelt bolig til salg har fået i
løbet af 2012. Heraf fremgår det
bl.a., at Knebel atter er den mest
populære by på Djursland.
I 2006 opnåede Knebel 2. pladsen i
slutspurten om Landsbyprisen i
Danmark.

molbohistorierne

Selvom mange dysser er forsvundet
vidner den imponerende runddysse,
Poskær Stenhus om, hvad der kunne
præsteres af ingeniørkunst i istidens
efterladte bakker, dale og vige.

Tved

Se bosætningsvideoen ved et klik på billedet

Knebel

Borgerforeningen Mols
En stor del af de
19 mindre byer
på Mols og
Helgenæs har
selv bylaug.
Borgerforeningen
er distriktsråd for
Mols og
Helgenæs og
tager sig som
sådan af
interesser for
hele området.
Foreningens aktiviteter kan følges
på: www.borgerforeningen-mols.dk
Området er fælles om Molsportalen,
som giver mulighed for annoncering,
debat og overblik via kalender og
FORUM på www.molsportalen.dk
Portalen drives af Borgerforeningen,
og er gratis for alle brugere med
relation til området.
Velkommen til Mols og Helgenæs!
Midt i landet - nær ved vandet - tæt
på lufthavn og færge ud i verden.

Muligheder på Mols og Helgenæs
Ved klik på et link herunder er det muligt at se mere om det, som særligt har din interesse.

Hjemmesider og foreninger:
Borgerforeningen Mols - Distriktsråd for
Mols og Helgenæs & Facebook
Mols i Udvikling & Facebook
Molshallen
IF-Mols:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Folkedans
Mountainbike
Stavgang
Svømning
Petanque
Dart
Tennis
Badminton
Kajak

Molsløbet
Knebelvig bådelaug
Molsspejderne
Toggerbo
Mols Vinterbadere
Skødshoved havn
Veteranskibet Skødshoved
EbeltoftsNet.dk
Helgenæs Præstegård
Helgenæs Stadsteater
Legendernes Budbringere
Molsarkivet
Molbohistorier
Spillemandslauget Djursland og Mols
Molsvæverne
Mols-Rønde jagtforening
Salon Mols - samtalesalon
Mols Bjerges venner
Mols Surf klub
Mols Portvinsklub
Syddjurs teaterforening
Syddjurs sportsrideklub
Kirkekor for alle aldersgrupper
Kulturskolen
Grundejerforeninger
Grønfeld bylaug
Vrinners beboerforening
Naturfredningsforeningen
Naturklub Mols Bjerge
Støtteforening Naturbørnehaven
Mejeriet Thorup
Sølballegaard
Kalø Økologiske landbrugsskole

Institutioner
Kirke & Sogn og på Facebook
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirkestafet,
sogneaftener,
foredrag,
koncerter,
læsekreds,
babysalmesang,
stilletimer,
minikonfirmander,
Bjørn Nørgaards altertavle i Knebel

Molshallen
Molsskolen
Femmøller Efterskole
Helgenæs Naturefterskole
Syddjurs Friskole
Ungdomsskolen
Dagplejen
Lyngparken
Karpenhøj

Nationalpark Mols Bjerge
Sletterhage Fyr

Sundhed og pleje
Molslægerne
Mols Tandklinik
Mols Fysioterapi
Mols Zoneterapi
Mols Akupunktur
Aktiv hverdag
Apotek

Spisesteder
Knebelbro Pizza og grill
Fuglsøcentret
Fuglsø Kro
Holmgaard
Molskroen
Molskroen Strandhotel
Restaurant Mols Bjerge
Restaurant Skovmøllen
Rødegaard
Skødshoved Badehotel
Thorup Gæstgiveri
Mols kafferisteri
Øvrige spisesteder

Oplysning
Affald og genbrug
Beredskabet Knebel
Sparekassen Djursland
Busplaner
Forsamlingshuse:
•
•
•
•
•

Strands,
Tved,
Vrinners,
Helgenæs og
Grønfeld

•
•

Skellerup ådal,
Vrinners

Vandværkerne
Hjertestartere
Molsportalen
Vilfreds guide om natur & seværdigheder
Adresseavisen
Ebeltoft Folketidende
Stiftstidende Syddjurs
Syddjursportalen
Sommerhuse på Mols
Spor i landskabet:
De Gule Sider
DjursLive
Kultur - Lige nu
Kulturnaut Syddjurs
SpotSyddjurs

Service
Lokalshop
Dagli´Brugsen Tved
Dagli´Brugsen Vrinners
Dagli´Brugsen Helgenæs
Min Købmand
PostNord
Fiskeforretning Egens Havhuse
Slagter Kruse
Knebelgodt & Woodshade
Molbordet
Mjødgård

Andersen winery
Mols Osteudsalg
Lykkes Landhandel

Kunsthåndværk & Gallerier
Kreativ Livsstil
Ateliér
•

Inge Hedegaard, Porskærvej 5

Gallerier
•
•
•
•
•

Babette
Galleri Mols
Galleri Lerche, Knebel Bygade 46
August-art
Bo Bendixen

Keramik
•
•
•

Malene Møller Hansen
Naja Christine Vouno, Bygaden 31, Stødov
Printz Keramik

MolsKulTour

Faste og årligt tilbagevendende
begivenheder
Sommerfest
Spejdernes loppemarked
Årligt møde med politikerne
Grundlovsfest
Lokal Revy
Fastelavnsfest – katten af tønden

Attraktioner ikke langt herfra
Fregatten Jylland
Glasmuseet
Ree Park

Andre muligheder
Sejlsport
Golf

Lokalpressens sidste nyheder dukker
dagligt op på forsiden!

Molsportalen er et fint redskab til
styring af de mange aktiviteter.
Inden man læger sit arrangement
kan man forvisse sig om, at datoen i
aktivitetskalenderen er passende
friholdt – ellers burde man måske
vælge en anden dato. Det minimerer
sammenfald af begivenheder at
bruge aktivitetskalenderen, som
enhver arrangør frit kan benytte i
sin planlægning

