Viborg Pilgrimscentrum
er et ressourcested l fremme af pilgrimsbevægelsen,
hvor medlemmer og andre mødes
om den fælles interesse for pilgrimsvandring.

Jubilæumsvandring
på

Den Danske Klosterrute

1.- 2.- 3. september
Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg
E-mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk
Formand: Steen Rasmussen tlf. 30 34 52 69
Medlemskab af Viborg Pilgrimscentrum koster 200 kr. pr år

Overlade - St. Ajstrup - Nibe
en vandring
gennem Himmerlands smukke natur
med

Viborg Pilgrimscentrum

Overnatning i 5 personers hy er på Himmerland Camp., Bjørnstrupvej 45, 9600 Aars.
Hy erne har alle bad og toilet og vi har adgang $l fællesrum
camp. pladsen har indendørs Swimmingpool .

Program:
Fredag den 1. september:
Vi mødes ved Vilsted kirke kl. 9.30. Herfra kører vi i så få biler som muligt $l
Overlade kirke. Morgenandagt i kirken kl. 10. Herfra pilgrimsvandring $l Vilsted
kirke Undervejs besøger vi Vitskøl Kloster og Ranum kirke. En stor del af turen
går langs Vildsted sø. Turlængde ca. 15 km.
medbring frokost og eBermiddagskaﬀe.
Lørdag den 2. september:
Flest mulig biler placeres ved St. Ajstrup kirke.
Morgenandagt i i Skarp Salling kirke kl. 10..Vandreturen starter ved p-plads på
A 29 ved Oudrup Østerhede. Herfra tværs ind over hederne $l St. Ajstrup kirke.
Turlængde ca. 14 km.

Hvis du ikke ønsker overnatning, forplejning og transport er turen gra s

Pris: 600 kr. for overnatning , forplejning begyndende med middag den 1. september $l og med madpakker den 3. september

Søndag den 3. september
Biler køres $l Nibe kirke. De nødvendige biler kører $lbage $l St. Ajstrup kirke
og herfra starter dagens vandring . Undervejs ser vi på Sebber Kloster, Sebber
Vikingelandsby og Skt. Nicolai Bjerg . Turlængde ca. 14 km. Måske afslu ende
andagt i Nibe kirke

Tilmelding og betaling: (begrænset deltagerantal max 20 personer)
$lmelding $l: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk eller SMS Karen 29 80 84 13
indbetaling: Vestjysk Bank: reg. nr. 7605 konto 1098077
Medbring: (I hy en er der dyner og puder)
sengetøj, indesko, toiletgrej og håndklæde, prak$sk tøj og vandtæt fodtøj, lille
rygsæk $l madkasse, vandﬂaske, siddeunderlag, regntøj og evt. badetøj.
Foreningen Den Danske Klosterrute fejrer i år 10 års jubilæum med en lang
vandring på den 2000 km lange Klosterrute. Alle indbydes $l at deltage i jubilæumsvandringen – ﬂere dage eller en enkelt dag.
Vandringen begyndte 2. påskedag, den 17. april i Helsingør og slu er søndag

Ledere:
Ulla Kobberup tlf. 20 21 43 10 mail: ullakobberup@hotmail.com
Karen Jensen tlf. 29 80 84 13 mail: karenjensen@post.tele.dk

den 24. september 2017 i Abildgård Kirke i Frederikshavn.

Læs mere udførligt om vandringen på:

Man går gennem Danmarks smukke natur fra kirke $l kirke – fra klostersted $l

vores hjemmeside og se kort over ruterne

kulturseværdighed. Klosterruten er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem
hele Danmark med temaerne kirke, kunst, historie og natur.
Læs mere på: www.klosterruten.dk

www.viborgpilgrimscentrum.dk

