
        Velkommen til ”Heltoften” Bed and Breakfast 2022 

Kære gæst 

Velkommen til Heltoften B&B. Du er kommet til et lille B&B med en hyggelig og meget af-
slappet atmosfære, og jeg håber at du kan lide at være her. Fokus i 2022 er bæredygtig-
hed i alle livets afskygninger. Det betyder at vi hele tiden har fokus på at reducere vores 
aftryk på naturen mest muligt.  
Dagen kan begynde med, at du vækkes af sol og fuglekvidder? Eller måske du vil begyn-
de dagen med at meditere med udsigt over vandet? Måske vil du bare starte langsomt 
med en kop kaffe i solen på terrassen? Eller et rådyr løber gennem haven, fasanerne kag-
ler, eller du vågner til duften af kaffe og nybagt brød. Dette og meget mere kan du opleve 
på Heltoften B&B.  
Du er landet i et af de smukkeste områder på Mors – med rige muligheder for gå- og cy-
kelture i den smukke og healende natur. Kystruten, vandreturen Mors rundt, passerer få 
meter fra Heltoften. Desuden er der spændende seværdigheder og museer inden for ræk-
kevidde. Jeg hjælper gerne med oplysninger. Jeg håber, at I vil nyde at være her og kan 
lide husets afslappende atmosfære og værelserne. Huset er fra 1937, indrettet efter prin-
cipperne fra Neo Feng Shui og inviterer til ro, fordybelse og bare at være. For at gøre Je-
res ophold lettere, følger her en række praktiske oplysninger. Og ellers er I velkomne til at 
spørge. 

Heltoften fra A-Å  

A  
Ankomst: Tidspunkt for ankomst er efter 15.00, med mindre andet aftales.  
Afrejse: Kl. 10.30.   
Affald: Morsø Kommune har affaldssortering og der er opstillet 3 forskellige containere 
ved carporten og 2 forskellige affaldspande i gæstekøkkenet. Se ophæng på køleskabet 
for sortering, eller du er velkommen til at spørge.  

B  
Bad: Værelserne ”Salgjerhøj” og ”Hanklit” i stueetagen har eget bad og toilet. Galleriet og 
Hytten har fælles bad og toilet i husets underetage.  
Barneseng forefindes og kan sættes op efter ønske på værelserne i stueetagen.  
Betaling kan ske via netbank, mobile pay eller kontant.  
Bibliotek: Der er bøger på værelserne, som kan lånes af gæsterne og du er velkommen til 
at tage en bog med, hvis du stiller en anden bog til glæde for de kommende gæster.  
Breakfast: Serveres på bakke/stilles frem i spisestuen eller gæstekøkken efter aftale. 
Morgenmaden koster 80 kr. / person - for børn under 12 år 50 kr. / person - og består af   

- friskbagt brød og smør  
- ost og pålæg  
- marmelade 
- Yoghurt, müesli og frugt  
- æg 
- juice, kaffe og te  
- Andet kan aftales. Det tilstræbes, at morgenmaden i videst mulig omfang er 

økologisk. Og du er velkommen til at tage resterne med til senere på dagen.  
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Bæredygtighed prøver vi at udleve ved at anvende så mange lokale råvarer som muligt i 
ex morgenmad. Desuden bruger vi ikke tørretumbler ved tørring. Dyner og puder vaskes 
og luft 
tørres med mellemrum og luftes i det fri ved skift. Marmelader forsøger vi at lave af natu-
rens egne bær og frugter – rabarber, mirabeller, brombær, æbler mm. Plastposer til 
toiletspande og affald på værelserne er ofte genbrug, ex. Poser fra toiletpapir, frugt mm.  

D 
Drikkevarer i form af vin, øl og vand kan købes på Heltoften. Ellers henvises til Øster Jøl-
by Brugs, Erslev Købmand eller Sejerslev Købmand – alle ca. 8 km herfra.  

F 
Frokost serverer vi normalt ikke, men det kan i særlige tilfælde aftales.  
Facebook: Heltoften har en facebookside:  facebook.com/Nordmors 

G  
Gæstebog står på reolen i tekøkkenet, og det vil glæde mig, hvis I skriver i denne før af-
rejse.  
Gæstekøkken findes i underetagen. Her er direkte udgang til haven. Her er ovn, kogepla-
der, elkoger, kaffemaskine, viskestykker, klude, glas, service, bestik m.m.  

H 
Hjemmeside: www.heltoften.dk  
Hynder til havemøbler findes på værelserne, sammen med ekstra plaids. 
Høj stol forefindes og kan sættes frem efter ønske.  
Hårtørrer er på hylden ved håndklæderne i underetagen.  

I  
Information om Mors, turistattraktioner m.m. findes på hylden i gangen i underetagen.  
Instagram – også her har Heltoften en profil, hvor du kan følge lidt med i livet på stedet.  
Internetadgang er der overalt i huset i form af trådløst net:   
Netværksnavn: Entre 
Adgang: Galleri1 

K  
Kort med vandreture sidder i holderen ved gæstekøkken. Og ellers tegner jeg gerne en 
vandrerute. Eller du kan henvende dig på Morsø Turistbureau.  

M 
Mailadresse: heltoften@mail.dk  
Middag serveres normalt ikke, men det kan i særlige tilfælde aftales på forhånd.  

N  
Naturen er lige uden for døren og i mellemgangen hænger et 4 cm kort over området.  
Endvidere kommer jeg gerne med forslag til cykel- og vandreture i terrænet og naturople-
velser i det hele taget.   
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O 
Opholdsteder: Ved værelset ”Salgjerhøj” i stueetagen er der mod haven en træterrasse, 
som kan benyttes under opholdet. Til værelset ”Hanklit” er der også mulighed for at sidde 
udendørs lige uden for værelset i gårdhaven. Hytten i haven har egen terrasse og bål-
plads, og Galleriet har eget opholdsareal foran bygningen og alle er også velkommen til at 
bruge de andre arealer i haven.  

P  
Privat er morgenmadsstue, altan,1. sal og glasstuen.   

R  
Rengøring: Fælles bad og toiletter gøres rene hver dag, værelser ved afrejse. Er opholdet 
af mere end et par dages varighed, skiftes håndklæder hver 2. dag, og rengøring af værel-
ser og tilhørende bad sker efter forudgående aftale. Såfremt du ikke ønsker skift af hånd-
klæder, giver du blot besked.  
Ro, nærvær og bæredygtighed er nogle af de ord, der knytter sig til stedet.  
Rygning indendørs er forbudt og koster 1500 kr. i ekstra rengøring. Det er til gengæld til-
ladt at ryge udendørs, og der er opstillet udendørs askebæger ved de to værelser i stuee-
tagen, hytten og ved galleriet.  

S 
Sangbøger i form af ”Morsingboernes sangbog” kan lånes på ”Heltoften”.  
Scrapbog om ”Heltoften” findes i gæstekøkkenet i underetagen.  
Sengetøj er lagt på, når du kommer, og vil du hjælpe værtinden, er du velkommen til at 
tage det af og lægge det i en bunke på gulvet ved afrejse.  
Seværdigheder er der overalt på Mors. Der er informationsmateriale i hylden ved gæste-
køkkenet, ligesom årets turisthæfte om Mors ligger på værelset.  
Spisesteder er der en del af på Mors – der er på hylden ved gæstekøkkenet brochurema-
teriale, ellers er I velkomne til at spørge.   
Sengelinned og håndklæder vaskes i parfumefrit vaskemiddel, økologisk skyllemiddel og 
tørres i det fri. For at spare strøm, ruller vi ikke sengetøjet. Derfor kan du også opleve fol-
der i linned.  

T 
Telefon nummer på ”Heltoften” er 2320 1887. 
TV er at finde på værelserne ”Hanklit” og ”Salgjerhøj”.  

V 
Vask: Der er mulighed for at få vasket tøj mod betaling og efter forudgående aftale.  

Å 
Åbningstid for ”Heltoften” Bed and Breakfast er hele året.  

Med ønsket om et godt ophold -  

Anette Jensen 
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Lidt historie om stedet og mennesket bag …  

I sommeren 2005 var min mand og jeg på jagt efter et sommerhus i det nordjyske og af 
snirklede veje nåede vi frem til Heltoften. Vi forelskede os straks i stedet og så mulighe-
derne.  

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at der efterfølgende viste sig at være en del 
arbejde for at nå til det, der kendetegner stedet i dag.  
Vi startede med at fælde en masse træer og få en masse dejlig dagslys ind. Og inden døre 
gik vi i gang med at male og reparere, sætte nyt køkken ind osv. osv.  

Desværre blev John uhelbredeligt syg af knoglemarvskræft i december 2005 og måtte 
gennem en række behandlinger.  

Stedet her var på mange måder en helle for os begge i en svær periode, og det at bygge 
noget op, mens vi var gennem svære udfordringer, tror jeg, var med til at holde modet 
oppe hos os begge.  

I sommeren 2006 kunne vi åbne for de første gæster i B&B, og siden har rigtig mange 
gæster lagt vejen forbi og nydt dette fantastiske sted. Vi måtte også erkende, at vi var så 
glade for at være her, så det med at komme herfra i weekenderne, blev mere og mere 
svært. Og samtidig måtte jeg erkende, at det med at passe to huse og to haver nok lige 
var i overkanten med et full time lederjob. Så vi besluttede at sælge huset i Sdr. Bjert og 
gøre Heltoften til vores base. Der var dog lige den lille krølle, at jeg arbejder i Vejle - men 
det måtte vi finde ud af.  

Desværre blussede Johns sygdom op efter åbning af Galleriet i sommeren 2007, og i maj 
2008 døde han i en alder af 61 år. Jeg besluttede på en vandring på Caminoen i Nordspa-
nien sensommeren 2008, at jeg ville bo her og køre frem og tilbage mellem Vejle og Helt-
often.  
Og det har jeg ikke fortrudt en eneste gang. 1. maj 2017 gik jeg på pension. Jeg nyder at 
dele mit sted og den fantastiske energi, der er, med de mange gæster. Siden er en ny 
John kommet ind i mit liv og han nyder Heltoften lige så meget som jeg og er blandt andet 
bygherre på hytten. Hunden Luna, en kærlig dværgschnauzer, vil du også af og til kunne 
møde på Heltoften.  

Der har været Galleri på Heltoften frem til 2019, og det har budt på fantastiske oplevelser 
for mange, men i forlængelse af covid 19 valgte jeg at lukke og fra 2020 har det været mu-
ligt at bo i Galleriet, en rigtig dejlig og rummelig bolig. Rapsolien fra Mors og andre produk-
ter kan du stadig købe. Se montren i gæstekøkkenet.  

Velkommen!
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