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Mols og Helgenæs hører til blandt Danmarks smukkeste områ-
der. 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!  

Molbohistorie  

De kendte molbohistorier sætter vi stor pris på – velvidende, 
at de næppe er så ”sande” som de senere lige så kendte Aar-
hushistorier! 

Hvor længe, der har levet mennesker på Mols og Helgenæs, er 
svært at sige. Men de mange stendysser vidner om, at områ-
det var godt befolket i Stenalderen.  

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. 

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. 

24 landsbyer står sammen  

Området Mols og Helgenæs har godt 3.800 indbyggere, der 
bor i områdets 24 mindre landsbyer og i det åbne land.   

Knebel er områdets største by og den primære institutionsby 
med bl.a. Molsskolen, Plejecentret Lyngparken og Børnehuset 
Knebel. I 2006 opnåede Knebel 2. pladsen i slutspurten om 
Landsbyprisen i Danmark, ligesom Knebel blev tildelt en an-
denplads i forbindelse med Region Midtjyllands landsbypris 
2019. 

De tre lokale byer, Tved, Vrinners og Knebel, alle med daglig-
varebutikker, indgår i kommuneplanens Blå Bånd om bosæt-
ning rundt langs kysten mod Aarhusbugten. 

I 2013 dannede en gruppe borgere landsbyklyngen Mols i Ud-
vikling, der har til formål at videreudvikle det gode liv på Mols 
og Helgenæs. Kongstanken er, at vi står stærkere, når vi står 
sammen. Organisationen har siden været en væsentlig udvik-
lingsfaktor på Mols og Helgenæs. Organisationen er drevet af 
frivillige kræfter, som har taget initiativ til at organisere og 
puste liv i de mange ideer og potentialer, som området inde-
holder. Syddjurs Kommune har været en væsentlig samar-
bejdspartner, og i dag er der etableret et meget nært samar-
bejde mellem kommunen og de frivillige. Læs mere om Mols i 
Udvikling på www.molsiudvikling.dk.  

Borgerforeningen Mols – Distriktsråd 
for Mols og Helgenæs 

En stor del af de mindre byer på Mols og Helgenæs har selv 
bylaug. Borgerforeningen er distriktsråd for Mols og Helgenæs 
og har som mål, at fremme det gode liv og nærdemokrati på 
Mols og Helgenæs. Alle med tilknytning til Mols/Helgenæs kan 
være medlemmer kan være medlemmer, og jo flere vi er, de-
sto stærkere er vores stemme, når Mols og Helgenæs’ interes-
ser skal varetages.  

Borgerforeningen har en række opgaver:  
1. Kontakt til kommunen  
2. Fremme nærdemokrati og lokal debat   
3. Kommunikation - hvad sker der i området 
4. Aktiviteter og arrangementer for områdets beboere 

Foreningens aktiviteter kan følges på www.borgerforeningen-
mols.dk.  

Velkommen til Mols og Helgenæs! 

 

Velkommen til Mols og Helgenæs 

http://www.molsiudvikling.dk
http://www.borgerforeningen-mols.dk
http://www.borgerforeningen-mols.dk
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Hjemmesider og foreninger 

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

 Fodbold 

 Håndbold 

 Gymnastik  

 Folkedans  

 Stavgang  

 Svømning  

 Petanque 

 Dart 

 Tennis 

 Badminton 

 Kajak   

 Bueskydning 
Molsløbet 
Mols Mountainbike Klub 
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 i Thorup 
Sølballegaard 
Kalø Økologiske Landbrugsskole 
 

Institutioner 
Kirkerne på Mols og Helgenæs  & Facebook 
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  

Nogle af de mange muligheder... 

http://www.borgerforeningen-mols.dk/
https://www.facebook.com/search/top/?q=borgerforeningen%20mols
http://molsiudvikling.dk/
https://www.facebook.com/molsiudvikling/
http://www.molshallen.dk/
http://ifmols.net/
http://ifmols.net/fodbold/
http://ifmols.net/handbold/
http://ifmols.net/gymnastik
http://ifmols.net/folkedans/
http://ifmols.net/stavgang/
http://ifmols.net/svomning/
http://ifmols.net/petanque/
http://ifmols.net/dart/
http://ifmols.net/tennis/
http://ifmols.net/badminton/
http://ifmols.net/kajak/
https://www.ifmols.net/bueskydning/bueskydning-paa-mols/
http://www.molslobet.dk/
https://www.facebook.com/MolsMTB
http://www.knebelvig.dk/
http://www.molsspejderne.dk/
http://www.toggerbo.dk/
http://www.molsvinterbadere.dk/
http://www.skoedshoved.dk/
http://veteranskibet.dk/
http://www.ebelnet.dk/
http://www.helgenaespraestegaard.dk/
https://www.facebook.com/HelgenaesStadsteater
http://www.legendernes-budbringere.dk/
http://www.molsarkivet.dk/
http://www.molbohistorier.net/index.html
http://www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk/
http://www.molsportalen.dk/indhold5.asp?id_site=80
https://www.facebook.com/molsjagt/
https://www.facebook.com/salonmols/
http://www.molsbjergesvenner.dk/
https://molssurfklub.wixsite.com/molssurfklub
https://www.facebook.com/groups/1777864602256155/
http://www.syddjursteaterforening.dk/velkommen
http://syddjurssportsrideklub.dk/
http://www.mols-helgenaes.dk/kirkekor.html
http://www.kuls.dk
http://118.dk/?what=Grundejerforeninger&page=1&category=Grundejerforeninger&pageSize=50&where=8420+KNEBEL&areaId=aa2%3B
http://www.grønfeld.dk/
http://www.vrinnersbeboerforening.dk/
http://www.dn.dk/syddjurs
https://www.facebook.com/groups/1295670723812461/
https://www.facebook.com/stoetteforeningenfornaturboernehavenmolsbjerge/
https://www.facebook.com/pages/Mejeriet/210249549034617
https://www.facebook.com/Soelballegard/
https://www.kalo.dk/
http://www.mols-helgenaes.dk/
https://www.facebook.com/molshelgenaeskirker/
http://www.molshallen.dk/
http://www.molsskolen.dk/
https://www.femmoeller.dk/
http://www.hne.dk/
http://www.syddjursfriskole.dk/wordpress/
http://www.ungsyddjurs.dk/
http://dagplejen.syddjurs.dk/default_cms.aspx?wid=4
http://www.lyngparken.dk/
http://karpenhoej.dgi.dk/
https://nationalparkmolsbjerge.dk
http://www.sletterhagefyr.dk/
https://molslaegerne.dk/cms/
http://www.molstandklinik.dk/
http://www.molsfysioterapi.dk/
http://www.krak.dk/f/mols-zoneterapi:66135858/8420-knebel?search_word=zoneterapi&geo_area=knebel
http://www.mols-akupunktur.dk/index.html
http://www.hverdagibalance.dk/
http://www.apoteket.dk/Apotek.aspx?id=1549
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Spisesteder 
Knebelbro Pizza og grill 
Fuglsøcentret 
Fuglsø Kro 
Holmgaard 
Molskroen 
Molskroen Strandhotel 
Restaurant Mols Bjerge 
Restaurant Skovmøllen  
Rødegaard 
Skødshoved Badehotel 
Thorup Gæstgiveri 
Mols Kafferisteri 

Forsamlingshuse 
Grønfeld 
Helgenæs 
Strands  
Tved  
Vrinners  
 

Oplysning 
Affald og genbrug 
Beredskabet Knebel 
Sparekassen Djursland 
Busplaner 
Vandværkerne 
Hjertestartere 
Vilfreds guide om natur & seværdigheder  
Adresseavisen 
Ebeltoft Folketidende 
Stiftstidende Syddjurs 
Sommerhuse på Mols 
Spor i landskabet:  

 Skellerup ådal  

 Vrinners  
De Gule Sider 
DjursLive 
Kultur - Lige nu 
Kulturnaut Syddjurs 
SpotSyddjurs 
 

Indkøbsmuligheder 
Dagli´Brugsen Tved 
Dagli´Brugsen Vrinners 
Dagli´Brugsen Helgenæs 
Min Købmand  

Fiskeforretning Egens Havhuse 
Slagter Kruse 
Knebelgodt  
Molbordet 
Andersen Winery 
Lykkes Landhandel 
 

Kunsthåndværk og gallerier 
Kreativ Livsstil 
Atelierer 

 Inge Hedegaard 

 Magda Høgh 
Gallerier 

 Babette 

 Galleri Mols 

 Galleri Lerche 

 August-art 

 Bo Bendixen 

 Facetten 

 Galleriet ved kirken (Helgenæs) 
Keramik 

 Malene Møller Hansen 

 Naja Christine Vouno 

 Printz Keramik 
 

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

Attraktioner ikke langt herfra 
Fregatten Jylland 
Glasmuseet 
Ree Park 
Skandinavisk Dyrepark 
Kattegatcentret 
Det Grønne Museum og Gammel Estrup 
Djurs Sommerland 
 

Andre muligheder 
Sejlsport 
Golf 

Nogle af de mange muligheder... 

https://www.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/Knebelbro-Pizza-Og-Grill-453670321476215/
http://www.fuglsoecentret.dk/
https://www.fuglsoekro.dk/
http://holmgaard-mols.dk/
http://www.molskroen.dk/
http://www.molskroen.dk/strandhotel/
http://www.restaurantmolsbjerge.dk/
http://skovmoellen-femmoeller.dk/
http://www.roedegaardkursus.dk/
http://www.skødshovedbadehotel.dk/
http://www.knebelhus.dk/
http://molskafferisteri.dk/
http://www.grønfeldforsamlingshus.dk
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-2035138
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-2031477
http://www.vrinnersbeboerforening.dk/
http://www.renodjurs.dk
http://www.renodjurs.dk/genbrugsstationer/%C3%A5bningstider-og-adresser#179
http://www.molsportalen.dk/indhold4.asp?id_site=189
https://www.spardjurs.dk/
http://www.midttrafik.dk/koereplaner/regionalbusser,-lokalbusser-og-teletaxa.aspx
http://118.dk/?page=1&pageSize=50&what=Vandv%C3%A6rker&category=Vandv%C3%A6rker&where=8420+KNEBEL&areaId=aa2%3B
http://www.hjertestarter.dk/Kort
http://www.borgerforeningen-mols.dk/turen-gaar-til/
http://syddjurs.lokalavisen.dk/
http://ebeltoft.lokalavisen.dk/
http://stiften.dk/syddjurs
http://www.sommerhusedanmark.dk/sommerhuse-mols.html
http://www.spor.dk
http://www.spor.dk/Sporene/Midtjylland/Skellerup_Aadal.aspx
http://www.spor.dk/Sporene/Midtjylland/Vrinners_Hoved.aspx
http://www.degulesider.dk/
http://www.djurslive.dk/perl/arrlist/type-djurslive?showheader=forside&Genre=&Area=Djursland&periode=
http://www.kultunaut.dk/perl/stedlist/type-nynaut?StedType=Forsamlingshus&StedType=Kulturhus&Area=Syddjurs-storkommune&Godkendt=Alle
http://www.kultunaut.dk/cgi/arrmenu/type-nynaut?Area=Syddjurs-storkommune
http://www.spotsyddjurs.dk/
https://om.coop.dk/koncern/vores+butikker/Vis+butik.aspx?id=2750
https://om.coop.dk/koncern/vores+butikker/Vis+butik.aspx?id=2856
https://om.coop.dk/koncern/vores+butikker/Vis+butik.aspx?id=2381
http://openhours.dk/spots/min-kobmand-knebel-bygade-6290622623
http://map.krak.dk/query?what=map&mop=yp&advert_code=66025194
http://www.slagter-kruse.dk/
https://bricksite.com/knebelgodt
http://www.molbordet.dk/
http://andersenwinery.dk/
http://www.lykkeslandhandel.dk/
https://kreativlivsstil.dk/
https://www.ingehedegaard.dk/
http://www.magdahogh.dk/
http://www.galleribabette.dk/
http://benteelisabeth.dk/
http://www.evalerche.dk/
http://www.august-art.dk
https://www.bobendixen.dk/shop/cms-shops/helgen%C3%A6s.html
https://www.facetten.dk/
http://www.malenemoellerhansen.dk/
http://kjartan.nu/about.html
http://printzkeramik.dk/
http://www.fregatten-jylland.dk/
http://www.glasmuseet.dk/
http://www.reepark.dk/
https://www.skandinaviskdyrepark.dk/
http://www.kattegatcentret.dk
https://detgroennemuseum.dk/
http://gammelestrup.dk/
https://djurssommerland.dk/

