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Logi med sjæl og charme

Feriegæster gennem generationer

Da Tiendegaarden blev bygget for snart 100 år siden, stod det
ikke skrevet i planerne, at stuehus og ladelænger skulle huse
andet end en landsmandsfamilie og dens levebrød. Men i 50 år
har famlien Nøhrs kvinder også taget imod turister.

I

1961 redte Inger Nøhr den første
gæsteseng på Tiendegaarden.
Siden da har stedet taget imod
turister.
Ikke uden kamp
Gæsterne gav landmandsfruen
Inger en indtægt, der var
hendes egen. Dog mente hendes
ægtemand, at overskuddet var bedst
brugt på en ny traktor. Men det
var hans kone ikke enig i. Inger
ville bruge pengene på at pleje sin
forretning.
En dag, mens hendes mand var
på landbrugsudstilling, tog hun til
byen og købte nye springmadrasser.
Hun skaffede de gamle jernsenge
og halmmadrasser af vejen og redte
de nye op – og da hendes mand
kom hjem, lod hun som ingenting.
Mange år senere delte hun historien
med sit barnebarn, Susanne Nøhr,
der i dag driver Tiendegaarden.
Ingers senge er for længst skiftet
ud med nye boxmadrasser, for
ligesom sin mormor vil Susanne
sine gæsters bedste. Velkommen til

en seng på en slægtsgård med sjæl!

Højt til loftet i mere end en forstand

Oldefar købte Tiendegaarden og flyttede ind på den gamle gård med en kuffert fuld af visioner.

På øverste trin er det Inger Nøhr, der drev Tiendegaarden med sin mand Frede i over tredive år.
Derefter er det datteren Bodil Nøhr, som overtog
gården med sin datter Susanne Nøhr i 1986.
Nederst ses Susannes datter, Ann-Sophie Nøhr
– avisens tekstskribent.

Markerne mejes stadig
Tanken om turister som indtægtskilde på Tiendegaarden er
først kommet til i 1960’erne. Før den tid var landbruget på
gården hovederhvervet. I dag er meget ændret, men landbruget
spiller stadig en stor rolle.
I 1903 rådede Tiendegaarden over
dringer, at sukkerroer ikke var en
110 tønder land. Man dyrkede
god forretning. Dengang kunne
frøgræs, hvede, byg og roer til inman udvinde 210 gram sukker per
dustrien og rug og havre til at fodre
kvadratmeter roer.
gårdens dyr. I dag har TiendegårI dag bliver sukkerroer kaldt det
den samme landbrugsareal, og
hvide guld. I 2013 høstede Tiendeafgrøderne, der dyrkes, er stort set
gaardens forpagter Finn Jørgensen
de samme. Foderafgrøderne er dog
roer, der gav 1300 gram sukker per
forsvundet, og raps er kommet til.
kvadratmeter. Altså mere end 7
På hundrede år er meget alligevel
gange så meget.
sket.
Græsset er grønnere
Større udbytte
Udover sukkerroer er frøgræs en af
I 1903 høstede Anders Madsen
de afgrøder, der vokser på markerNøhr 250 gram korn for hver
ne omkring Tiendegaarden. Græskvadratmeter jord. I 2013 høstes
set sælges til haveejere, golfbaner
der 800 gram korn. Altså næsten 3
og fodboldbaner verden over. Og
gange så meget korn på det samme
det er ikke kun markerne på Møn,
areal.
der mestrer det grønne græs. Hver
I 1800-tallet skrev Anders’ far,
femte græsplæne i verden er lavet af
Mads Anders Nøhr, i sine erindanske græsfrø.

I

1902 købte Susanne Nøhrs oldefar, Anders Madsen Nøhr, skødet
til det stykke jord, hvor Tiendegaardens smukke facade stråler i dag.
Det hus, familien Nøhr flyttede ind
i for mere end 100 år siden, var dog
et helt andet end det, der står i dag.
Store rum giver styrke
Som spæd mistede Anders Madsen
Nøhr sin mor til tuberkulose. Hun
døde i barselssengen.
Sønnen mente, at moderens
sygdom og død skyldtes den trange
plads og de mørke rum med små
vinduer, fugtig luft og lavt til loftet.
Da Anders flyttede ind på Tiendegaarden, ville han give sin familie et
bedre hjem:
”Min oldefar syntes, det var vigtigt,
der var højt til loftet - i mere end en
forstand. Det synes jeg også,” siger
Susanne Nøhr, der i dag driver bed
and breakfast på slægtsgården.
En arkitekt blev ansat til at tegne
et stuehus i jugendstil. 100.000
mursten fra Falster blev sejlet til
Stege og kørt til Tiendegaarden, og
i Klinteskoven købte landmanden
tømmer i metervis.

Friserne fra 1917 kostede 80 kr. Se regningen i
stuehusets spisestue.

Anders hyrede også en maler fra
Hellerup til at dekorere spisestue og
hall med vægmalerier. I 1916 stod
det smukke stuehus færdigt.

”Jeg elsker stuklofterne og vægdekorationerne, og jeg elsker det gamle
bøgetræ i haven. Det er ikke noget,
man selv kan skabe, det er der bare.
Det er en stor gave, at man kan
få lov at være sådan et sted,” siger
Susanne, der har arbejdet for at få
slægtsgårdens autentiske sjæl frem,
siden hun for 25 år siden overtog
stedet.
Harmoni i hjemmet
Ligesom de fleste andre boliger har
Tiendegaarden fulgt tidens trends
fra sænkede lofter til gulvtæpper på
trægulvene. Siden Susanne overtog gården i 1986, er der dog sket
meget.
En længe er revet ned, stuehusets
værelser er renoverede, og en gammel grisestald huser i dag hyggelige
nybyggede ferielejligheder, hvor
familier kan holde en fredelig ferie:
”Der er en harmoni, som falder sammen med omgivelserne
omkring gården. Der er ikke bare
klasket tilfældige ting op på væggene, når man træder ind på et
gæsteværelse,” fortæller Susanne og
forklarer, at værelserne er indrettet,
så de passer til huset og dets stil: ”Vi
har fundet de gamle gulve frem og
genskabt de gamle paneler.”
Højt til himlen
Oldefaren byggede et stuehus med
højt til loftet, og den ånd har hans
oldebarn forsøgt at føre videre:
”I den renoverede staldlænge har

Uddrag fra Tiendegaardens gamle og nye gæstebøger
26. juli, 1964

15. maj, 1967

24. juli, 2010

Egon Svendsen, Ulriksgade 3, København Ø

Gudrun og Hilbert Sørensen

Lise Staunsager, Rødovre

”Tak, for Natlogi og god Behandling”

FOTO: Djan Hyldgaard

”Tusind Tak for den første Weekend, vi
tilbragte paa Deres hyggelige gaard, og vi
haaber ikke, det bliver den sidste”

”Hej og 1000 tak for et hyggeligt ophold - jeg har hygget mig i det gamle ”pigeværelse”
og nydt den gode morgenmad ude på den skønne terasse med udsigt over markerne. At
vejret så også har været helt perfekt er bare et ekstra plus.”
1. juli, 2011
Birgitte & Mogens Vestergaard Thrane,
Aarhus

”Kære Susanne, du kan kun være meget
stolt af dit skønne sted her, og vi kommer
gerne tilbage!”

jeg forsøgt at gøre det enkelt og
tilgængeligt, så man kan gå direkte
fra lejligheden og ud i haven, så
det er behageligt og afslappende at
opholde sig her,” slutter Susanne.

Vægmaleri i hall af malermester Stecher.

Hvorfor hedder det
Tiendegaarden?

N

år 1700-tallets bønder skulle
betale skat, så foregik det i naturalier. De skulle afgive en tiendedel af deres korn til kongen, og det
skulle leveres til godsejeren.
Med hest og kærre tog det dog lang
tid at transportere kornet, hvis godset som på Østmøn lå helt ude ved
klinten - nogle gårde havde en dagsrejse dertil. Så bønderne protesterede og læssede i stedet deres korn
af ved Skaglevadssluse omkring 1,5
km fra Tiendegaarden.
Til sidst måtte godsejeren finde en
løsning. Han udpegede en gård, der
lå centralt i sognet, hvor bønderne
fremover skulle levere deres tiende derfor navnet Tiendegaarden.
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Vidste du?

A

t Danmarks største bjerg ligger på Østmøn? Med sine 143 meter over
havets overflade er Aborrebjerg ifølge Danskebjerge.dk det punkt i
landet, hvor forskellen mellem bjergets fod og top er størst. Intet sted i den
danske natur finder man så dramatiske højdeforskelle som på Høje Møn.

Orkidéhuset

Møn er øen, hvis du interesserer dig for vilde orkidéer. Og det ikke kun i naturen, du kan studere
de smukke arter. Bo i Orkidéhuset på Tiendegaarden og find inspiration til blomsterjagten.

Æ

gbladet Fliglæbe, Skov-Gøgeurt og Rederod er nogle af
de mest almindelige vildtvoksende
orkidéer, der findes ved Møns Klint.
Atten arter
Der vokser omkring 25.000 arter af
orkidéer i verden. De fleste finders
på tropiske breddegrader, men
faktisk er der mange orkidéer i den
danske natur.

Gennem tiden er der fundet 47
slags orkidéer i Danmark. Og med
sine 18 forskellige arter er Møn det
sted i landet, der har den største
koncentration af vildtvoksende
orkidéer.
Må ikke plukkes
En hvid orkidé i vinduet er ikke en
sjældenhed i danskernes stuer, men
mens de tropiske orkidéer impor-

teret i hobetal, så står orkidéerne
herhjemme kun til skue i naturen alle danske orkidéer er fredede.
I Orkidéhuset på Tiendegaarden
finder du derfor ingen levende
eksemplarer. De mønske orkidéer
kan dog studeres både i bøger og
på billeder, inden du dykker ned i
naturen for at finde dem.

I Dronningens fodspor

Møn har mange magiske steder, som er et besøg værd. Dronningens Hus
på Østmøn er ét af dem. Da Dronning Margrethe fyldte 18 år, forærede
De Danske Landboforeninger hende en gård ved Ringsted. Hun valgte
dog at sælge gården og i stedet købe et stråtækt hus i træernes lysning ved
Stubberup Have. Området ligger uspoleret og ukendt for de fleste, og når
anemonerne står i fuld flor i foråret er stedet allerskønnest. Spørg om vej
på Tiendegaarden, hvis du vil trave en tur i dronningens fodspor.

Vidste du?

A

t orkidéer blev kaldt gøgeurt i gamle dage? Navnet betyder, ”urt,
der blomstrer, når gøgen kukker”. Dengang brugte man gøgeurtens
rodknolde som potensmiddel, men i dag skal rødderne blive i jorden – alle
danske orkidéer er fredede.
På www.moensklint.dk kan du finde et kort med gps-positioner, der viser,
hvor orkidéerne står.

En ÆGte samling

Hvis du har hang til ornitologi, så flyv forbi stuehuset på Tiendegaarden
og se samlingen af vilde fugleæg. Æggene er samlet på Svinø i 1961-64 af
tre drenge. De samme fugle findes i naturen på Møn.

Luftens Ferrari
Solnedgang, stjerner &
stearinlys
Nyd stjernehimlen, freden og den
storslåede natur på Møn. Et skønt
romantisk ophold for to giver rig
mulighed for at opleve naturen
og skrue op for både hygge og
romantik langt fra byens lys og
larm. Når I ankommer, findes en
lille anretning (pålæg, ost mm.) i
køleskabet samt 2 øl, cider og 1 fl.
vin. To gode helårs-liggestole med
soveposer kan lånes og stilles op i
den gamle have eller ude på engen,
så man kan ligge bekvemt og nemt
kan kigge op på stjernerne. Stearinlys og en stjernebog ligger klar
ved ankomst. Om morgenen får I
udleveret en picnickurv, så I også
kan nyde morgenmaden udendørs
i de skønne omgivelser.
Pris kr. 1.399,- for 2 personer.
Ekstra nætter kr. 850,-

Fred, ro & cykler for to

Måneskinstur

Tag en tur ud på landet, hvor alt
ånder fred og ro. Når I ankommer,
står to cykler klar samt cykelrutekort med seværdigheder. Tag for
eksempel en tur til stranden kun
2,5 km væk, en tur til Klintholm
Havn, til Møns Klint eller en
længere tur til Nyord - en ø hvor
tiden er gået i stå. I kan nemt cykle
til Liselund, hvor I finder Danmarks mest romantiske park, der
var inspirationssted for nogle af
de største danske digtere gennem
tiden. Hver morgen får I udleveret
en picnic-kurv med morgenmad,
som kan spises på en af terrasserne
eller i den smukke gamle have,
der omgiver gården. Af resterne
kan smøres sandwich til dagens
udflugt.
Pris kr. 975,- for 2 personer.
Ekstra nætter kr. 750,-

På fredelige Falster langt fra alfarvej ligger en lille hytte, der passer
perfekt til to, som bare vil have
en stund helt for sig selv og gå en
måneskinstur om aftenen.
Det dejlige lille træhus er så langt
øjet rækker kun omgivet af marker,
træer og mose, hvor fuglefløjt og
frøernes kvækken er eneste lyd i
kilometers omkreds.
Denne hyggelige hytte er det perfekte sted at trække sig lidt tilbage
og nyde hinanden i tosomhed.
Når I ankommer finder I i køleskabet et par oste, pålæg/pølse, grønt
samt brød, en flaske hvidvin og lidt
snacks – nok til, at I kan få et nemt
måltid mad.
The/kaffebønner er også klar til
jer.  
Pris kr. 1.399,- for 2 personer.
Ekstra nætter kr. 700,-

Yderligere information samt bestilling af oplevelser på www.tiendegaarden.dk/oplevelser

Verdens hurtigste rovfugl findes ved Møns Klint. Vandrefalken har ellers
haft en hård medfart. I 1969 blev datidens sidste kuld danske falkeunger
på Møns Klint røvet af tyske faunakriminelle, og vandrefalken forsvandt
fra den danske natur. Men efter mere end 30 år vendte vandrefalken i
2002 tilbage. Nu yngler den i foråret på Møns Klint, hvor du kan være
heldig at se den drøne gennem luften. Vandrefalken kan flyve op mod 390
km/t, når den styrtdykker efter sit bytte. Den ses dog oftest siddende på
sten, pæle eller på jorden.

FOTO: John Larsen
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Tid til timeout

Det kan være svært at slippe en hektisk hverdag og slappe af,
men et besøg i Cyclus Klinik på Tiendegaarden gør det lidt
lettere. Her er der ikke tid til stress.

P

å en blød briks med udsyn til
en karamelfarvet kornmark
og med kroppen indhyllet i varme
håndklæder er det hverken slemt eller svært at ligge stille og geare ned.
Slet ikke med Brita Riises behagelige behandling.
Afspænding med forskel
Brita Riise er massør og har 30 års
erfaring i at få folk til at spænde af:
”Mange tror, det er et spørgsmål
om at ligge på ryggen og trække
vejret dybt. Det er det ikke kun.
Det er også det at skabe et break i
hverdagen, komme væk og opleve
andre ting,” siger hun og fortsætter:
”For den enkelte kan det være at
komme ud sådan et sted her og få
jordforbindelse.”
I fem år har Brita Riise haft klinik
på Tiendegaarden på Møn. I Cyclus Klinik tilbyder hun blandt andet zoneterapi, Hot Stone Massage
og andre former for afspænding,
der giver et afbræk fra et hektisk
hverdagsliv:
”Forhåbentlig får du vækket dine
sanser, sådan at du, når du kommer

hjem, bliver bedre til at mærke dig
selv og mærke, når du stresser op,”
siger Brita Riise.
Sundt at stoppe op
Med en blød duft af økologisk
mandelolie i næseborene og en larmende stilhed i ørerne mærker man
da også hurtigt, hvordan sanserne
tager over, og kroppen slapper af:
”For nogen er det nærmest at
falde helt i søvn, for andre er det
at komme ind i det område, hvor
du svæver mellem at være vågen
og søvnen - du er bevidst til stede.
Det er der, man får det rigtig gode
hvil nu og her,” siger Brita Riise og
fortsætter:
”Den jordforbindelse man finder,
kan for nogen være livsnødvendig.
For det er vigtigt, hvis vi skal have
et godt liv, at vi kan stoppe op og
engang imellem evaluere lidt på
tilværelsen.”
Nærvær og ro i centrum
I Cyclus Klinik er freden og udsigten til den mønske natur uden for
vinduet en del af behandlingen:

Hushjælpen er nær

I 1900-tallet var en ung pige i huset uundværlig på en stor gård som
Tiendegaarden. Adskillige ungmøer har tjent på gården gennem tiden.

H

vis du ser en kvinde med kost
og spand, der skrubber gulve
og pudser vinduer på Tiendegaarden, så kan det meget vel være
Jonna Andersen. I syv år har hun
hjulpet Susanne Nøhr med at holde
hus og gæsteværelser.
”Hvad kan du godt lide ved at arbejde på Tiendegaarden?”
Som for hundrede år siden er
kaffepauser stadig en vigtig del af
jobbet, og overraskelsen var stor,
da snakken en dag faldt på gården i
gamle dage.
”Jonna fortalte mig, at hun har
været ung pige på Tiendegaarden
for godt 40 år siden,” siger Susanne Nøhr, der dengang var seks år
gammel.
Det var Susannes mormor og
morfar, Inger og Frede Nøhr, der
drev gården i 1960’erne, da Jonna
Andersen kom til.
”De var dejlige at arbejde for,” fortæller hun. Jonna Andersen var 16
år og hed dengang frk. … og boede
på Falster. Tiendegaarden var det
første hjem hun tjente.
”Jeg så annoncen i avisen, og så
søgte jeg jobbet og fik det,” siger
Jonna Andersen.
Ud af fjerene
I 1960’erne levede gården af landbrug med malkekøer og svineproduktion, som blev passet af gårdens
unge landbrugselever.
”Noget af det, jeg husker er,
at jeg skulle tidligt op og lave
morgenmad til karlene. Det var
første gang, jeg var et nyt sted, og
vækkeuret tikkede så højt, at jeg
ikke kunne sove, så til sidst slog

jeg det fra,” siger Jonna Andersen
og fortsætter: ”Næste morgen var
det dog ud af fjerene i en fart, da
karlene pludselig bankede hårdt på
min dør,” siger hun.
Jonna Andersen husker mest
tiden som ung pige på gården, som
en tid, hvor hun sammen med fruen, Inger Nøhr, gjorde meget rent
og lavede meget mad. Men hun
fortæller også, at Tiendegaarden
var et sted, hvor man tog sig godt

”Den ro og den styrke, der ligger i
det her fantastiske sted, naturen og
den solide undergrund, vi vandrer
rundt på, den bruger jeg til at
skabe et rum af nærvær og plads,
så man tør give slip på kontrollen,”
forklarer Brita Riise.
Behandlingen i klinikken varer
typisk mellem 45 minutter og halvanden time og kan bestå af massage alene eller af en kombination af
de afspændingsmetoder massøren
mestrer. Fælles for alle behandlinger
er, at det er eftertænksomheden og

nærværet, der er i centrum:
”Jeg beder ikke folk om at tie stille,
for der kan jo være nogen, som har
brug for at åbne munden. Men hvis
folk har spørgsmål, svarer jeg uden
at fortsætte samtalen,” siger Brita
Riise og forklarer: ”Snakker man
om Klinten eller gode restauranter,
så bevæger man sig meget hurtigt
væk fra nærværet. Så jeg sørger for,
der er god tid, så der også er plads
til at få snakket af og stille spørgsmål bagefter, ” slutter hun.

Scan QR-koder og få
en ekstra oplevelse

Ann-Sophie Nøhr og Kasper Buur
Nielsen har fremstillet en kortfilm
om det at være gæst på Tiendegaarden. Brug 3 minutter - god
fornøjelse!

Hvad sker der under vandet ved
Møns Klint?

Kropsmassage, 45 min 		

300 kr

Kropsmassage, 75 min 		

500 kr

Zoneterapi, 45 min 		

300 kr

Massage og zoneterapi, 60 min

400 kr

Hotstone-massage, 75 min

550 kr

Japansk Lifting, 60 min 		

550 kr

Bestil tid på 22141643
Send sms eller ring

Her ligger Cyclus Klinik:
Orkidéhuset, Sønderbyvej 27

Se flere tilbud på www.cyclus-klinik.dk

Her finder du en folder om Møns
Klint, hvor der er hjælp at hente,
når du skal løse opgaven på bagsiden - måske er det dig, der vinder
et par ekstra feriedage!

Vores mønske paradis
Påske, pinse og sommer – for
Dorte og Kim Sørensen er ét
årligt besøg på Tiendegaarden
ikke nok.

D

af de ansatte.
”Jeg kan huske, at Inger forsøgte
at få mig i gang på aftenskole og
engagere mig i lokallivet,” fortæller
Jonna Andersen. Efter nogle år
drog hun glad og tilfreds videre til
et nyt job. Hun bosatte sig dog på
Møn, og nu giver hun igen en hånd
med på Tiendegaarden.

Book behandling

Priser

er er turister, der er glade
for Møn og kommer igen på
Tiendegaarden år efter år. Og så er
der Dorte og Kim Sørensen:
”Jeg tror, at vi er kommet på Tiendegaarden gennem 8 år nu. Nogle
gange er vi der både påske, pinse
og sommer – ja, vi har vidst været
der 15 gange alt i alt,” siger Dorte
Holm Sørensen.
Til hverdag bor parret med deres
vovse i en villa i det nordlige Århus.
”I skovene ved Århus er der altid
utrolig mange mennesker. På Tiendegaarden har man en fornemmelse af fred og ro. Selv når der er
helt fyldt op, mærker man det ikke,”
forklarer Dorte Holm Sørensen.
Alle tiders Tiendegaarden
Når familien er på ferie bliver de
ofte i flere uger.
”I sommers havde vi rekord – vi
blev i 16 dage,” siger Dorte Holm
Sørensen.
På Tiendegaarden bor familien
i en ferielejlighed med eget minikøkken og bad, hvor de kan nyde
udsigten over Høje Møn, mens de
drikker morgenkaffen på terrassen.
”Der er meget smukt med udsigten

til bagsiden af Klinten. Det er en
helt specielt natur,” siger Dorte
Holm Sørensen og fortsætter: ”Jeg
cykler lange ture, og der er ikke så
meget trafik. Så vi nyder også at gå
ture.”
Det er dog ikke kun naturen, der
trækker: ”Vi kan godt lide hele den
måde, stedet er indrettet på. Der er
rent og pænt,” siger hun og forklarer, at lejligheden på gården føles
hjemmelig:
”Vi oplever det næsten som om, det
er vores eget sommerhus – det hele
er der bare, når vi kommer.”
Plads til hele familien
Når parret er af sted, har de hun-

den Donna med.
”Det er alle tiders, at vi må have
den med,” siger Dorte Holm Sørensen og fortsætter: ”Det betyder
rigtig meget, for ellers kan vi ikke
komme der. Vi har ingen gamle
forældre, der kan passe den.”
Det er da også rummeligheden
på gården, der betyder noget for
parret.
”Der er ikke noget, der er lukket
af – vi må være over det hele,”
forklarer Dorte Holm Sørensen
og fortæller, at Susanne Nøhr, som
driver gården, ikke har lukket de
grønne arealer af til sig selv.
”Når hun har en pause, sætter hun
sig også i haven. Det giver en hjemmelig stemning,” fortæller hun.
Efter flere ugers sommerferie på
Møn, kan det da også være lidt
svært at vende hjem til hverdagen.
”På 16 dage kommer vi jo ned i
gear på en måde, som er fantastisk
for os – det er lige før, vi er trætte
når vi kommer hjem, fordi vi skal
i gang igen,” slutter Dorte Holm
Sørensen.
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Gæt & vind!
3
6

Spisesteder
3 - 5 km. fra
Tiendegaarden
Hyttefadet
Thyravej 10
Klintholm Havn, 4791 Borre
www.hyttefadet-klintholm.dk
Klintholm Røgeri
Thyravej 25
Klintholm Havn, 4791 Borre
www.klintholmrogeri.dk
Portofino Pizzeria, rest.
Klintholm Havn, 4791 Borre
Tlf.: 55 85 51 81
Kaj Kok
Klintevej 151, 4780 Stege
www.kaj-kok.dk

5 - 12 km. fra
Tiendegaarden

GeoCaching

Find skattene på Møn

Bryghuset Møn
Søndersti 3, 4780 Stege
www.bryghusetmoen.dk

Brug din smartphone og appen
Geocaching til at finde skjulte
skatte på Møn.

Støberiet/Slagter Stig
Storegade 59, 4780 Stege
www.slagterstig.dk

Download appen, opret en konto
(gratis) og gå straks i gang med at
finde den første skat bare 546 meter fra Tiendegaarden (i luftlinie).

Café Frederik VII
Torvet 1, 4780 Stege
www.cafefrederikvii.dk
David’s Cafe
Storegade 11, 4780 Stege
http://www.davids.nu
Sol – Is – Salater
Storegade 18, 4780 Stege
Tlf.: 40 45 55 52
Delfino
Storegade 10, 4780 Stege
Tlf.: 55 81 8190

Husk der er ”hints”, som kan hjælpe dig, hvis du ikke umiddelbart
kan finde skatten.
Skattene er godt gemt, men alligevel ”lige for næsen af dig”.
Vær opmærksom på de regler,
der er vedr. GeoCaching – bl.a.
at ”andre” ikke må se, du leder,
og at cachen skal behandles pænt,
og genplaceres nøje, så legen kan
fortsætte.
Rigtig god fornøjelse!

Santa Maria
Storegade 7, 4780 Stege
Tlf.: 55 81 18 55
Spisestedet
Langelinie v. havnen
Stege - tlf. 55 81 02 26

1.
4.
7.
8.
10.
11.
15.
17.
18.
20.
21.
23.
24.
26.

Vandret

er fuld af og til
hvad spiser kattene
smukt sted på Møn
gamle skeletrester
kornsort på marken
park
kold dessert
middelalderby
skinner mest på Møn
hurtig fugl ved Møns Klint
kan ses på himlen
ø
oplevelsescenter
seng

1.
2.
3.
5.
6.
9.
12.
13.
14.
16.
19.
22.
25.
26.

Lodret

velvære ved Brita Riise
lille ø nær Møn
menu
del af blæksprutte
gule marker
flotte sten ved Møns Klint
kæmpe oldtidsdyr
almindeligt fossil ved klint
morgenmad
gøgeurt
det er mørkt om...
møns klinter
gammelt træ
største træ på Tiendegaard

Løs kryds og tværs’en. Send ordet, du danner ud fra de gule felter, i en sms
til 23472106 efterfulgt af din emailadresse. Der trækkes lod om gavekortet
’Fred, ro & cykler for to’. Værdi kr. 975,-

SERVICE OG FACILITETER
Ankomst
Mellem kl. 14 - 17. Ved senere
ankomst: send sms til tlf.: 23472106
med ny ankomsttid.
Afrejse
Senest kl. 10.30. Husk: hæng nøglen på knagen ved indgangsdøren.
Apotek
Håndkøb i Dagligbrugsen i Borre.
Apotek i Stege By, Storegade 6.
Bank
Pengeautomat i Stege By og i
Klintholm Havn.
Benzin og diesel
Tankstation i Borre ved Dagligbrugsen 1,5 km. væk.
Betaling
Ved ankomst eller senest næste
morgen mellem kl. 8 - 10. Kontant,
dankort, visa etc. Der kan være
gebyr på nogle kort.
Biludlejning
Ring 40304575. Ca. 450 kr. pr. dag
+ forsikring.
Cykler
Lejes for 75 kr. pr. dag. Ugepris er
500 kr.
Føntørrer
Elektrisk hårtørrer kan lånes – hænger i hallen ved hovedindgangen.

Geocentret
Ligger ved Møns Klint.
Åbent fra påske til efterårsferien.

Nøgler
På knage ved indgangsdør. Venligst
hæng nøgler på krogen ved afrejse.

Hund med?
Meld det i forvejen. Gebyr 200 kr.
for hele perioden.

Oplevelsesgaver.dk-gæster
Følger blot den simple tjek-ud
procedure – rengøring er inkluderet
i opholdet.

Internet
Netværk: TIENDEGAARDEN
Kode: tiendegaarden.
Kattene
Må IKKE inviteres indenfor.
Købmand
Dagligbrugsen i Borre. Åbent fra
8 - 18 i vinterperioden og 8 - 20 i
sommerperioden.
Kontakt personale
Vi træffes normalt mellem 8-10
samt fra 14 - 17.
Send gerne sms på tlf.: 23472106.
Liselund Park
Brochure over den skønne romantiske park kan udleveres.
Lås
Yderdør låses ved at løfte OP i
håndtaget, hvorefter nøglen drejes.
Morgenmad
Kan bestilles. Pris 75 kr. pr. person.
Børn 40 kr. Serveres/afhentes i
perioden 8 - 9.30.
Henvendelse ved hoveddøren.

Parkering
På gårdsplads langs laden ved
P-skilte eller bag Østfløjen på græsplænen/markvejen.
Rengøring under opholdet
Der findes centralstøvsuger mm.
som frit kan benyttes. Kontakt gerne personalet for vejledning.
Rengøring ved afrejse
Har du bestilt en lejlighed er prisen
for rengøring 300 kr. Har du bestilt
værelser er rengøring inklusiv. Uanset, hvor du bor, skal TJEK-UD
proceduren gennemføres.
Restauranter
Se ovenfor.
Skrald, affald og flasker
Bag laden i de grønne/sorte containere. Til alt affald.
Flasker i kurv samme sted.
Sengelinned og håndklæder
Kan lejes for 50 kr. pr. person første
nat. Kan også frit medbringes.

Smartbox-gæster
Følger blot den simple tjek-ud
procedure – rengøring er inkluderet
i opholdet.
Stjernehimlen
Book 2 dejlige liggestole samt 2 soveposer. Find en stille og mørk plet
et sted på gården ud på aftenen.
Kravl i soveposerne og nyd stjernehimlen, månen og de drivende
skyer et par timer.
Book på tlf.: 23472106 inden kl. 17.
Taxi
Dan-Taxi tlf.: 70252525
Te-køkken
Det er muligt at benytte te-køkken,
husk selv at medbringe ingredienser. Stil venligst sevice på plads
straks efter brug.
Turistkontor
Findes i Stege.
Tv
Vi har ikke tv – men tilbyder fred,
ro og fuglesang.
Vicevært
Hvis du opdager en vandhane, der
drypper, en pære, der er sprunget
mm. er det en stor hjælp, hvis du
sender en sms. Skriv navn på værelset og en kort beskrivelse. Sendes til
tlf.: 23472106.

AKUT!!!
SKADESTUE
Nykøbing F., Fjordvej 15
Bygning 14, Indgang B-02
4800 Nykøbing Falster
Næstved, Ringstedgade 61
Indgang 16, 4700 Næstved
Ring altid først på 70150708.
Her guider en sygeplejerske til
den rigtige og hurtigste hjælp.
Livstruende situationer og
ulykke
RING 112
LÆGE
Lægehuset i Stege
Engvej 1A, 55811286
Lægehuset i Damsholte
Grønsundsvej 248, 55816015
Lægevagt (fra 16.00-8.00)
70150700
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