Foredrag
Pilgrim på cykel
fra Viborg til Assisi
Mandag d. 19. marts 2018 kl. 19.00
Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, Viborg
Foredrag i Viborg Pilgrimscentrum v/ Bent Jul og Kirsten Mandøe
Assisi er hjemstedet for den hellige Franz og hans kvindelige discipel Clara. De
dannede henholdsvis munkeordenen Franciskanerne og nonneordenen Clarisserne.
Forlægget for turen var de europæiske pilgrimsveje fra Danmark til Rom. Ruten
måtte tillempes, så man kunne følge lette cykelveje langs floder og dale. Ruten gik
gennem Tyskland, over Alperne i Tyrol, videre gennem det nordlige Italien, over
Appenninerne og frem til pilgrimsbyen Assisi.
Foredragsholderne vil berette om turen gennem flere årlige etaper. De vil fortælle
om det praktiske med at finde trafiksikre cykelveje, hvor man undgår for stejle
stigninger –dog måtte Alperne og Appenninerne bestiges.
Kirsten og Bent er pilgrimme med flere vandringer i Vesteuropa bag sig. De har
erfaring i at fordybe sig som pilgrim; men som cyklist er dette væsentligt anderledes.
Efterhånden har de dog fået udviklet en måde, så de også efter en cykling kommer
beriget hjem.
Hør om
• Oplevelserne under vejs og de mindre pilgrimsmål
• Hvordan pilgrimme kan fordybe sig, når man cykler fremfor vandrer
• Valg af rute der passer, når benene ikke klarer de store afstande med tung
rygsæk
• Europas forskellighed – kultur og møder
• Skønne Assisi som pilgrimsmål –stederne hvor Frans og Clara havde deres
virke og som stadig er et kraftfuldt mål for pilgrimme og religiøse turister.

Ruten
• Afsked med hverdags Danmark: Ad
Hærvejen Viborg –Slesvig by med Slesvig
Domkirke som mål
• Det tabte land, Schleswig-Holstein: Slesvig –
Celle med Dronning Caroline Mathildes grav
• Medrivende tyske floder: Celle –Kassel
gennem Tysklands midte
• Romantische Strasse –det bürgerlige
Tyskland: Kassel –Augsburg med Den
Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter
• Via Claudia Augusta med
Alperne/Dolomitterne: Augsburg –Ostiglia
til overgangsstedet ved Po-floden
• Modet vokser. Frans virker i EmiliaRomagna, Toscana og Umbrien: Ostiglia –
Assisi
• Assisi med Franz og Clara -og hjemkomsten

