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

Pilgrimsvandringer
i

Gudenålandet

Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg
E-mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk

24. - 25. - 26. maj 2019

Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk

Sdr. Vissing - Ry - Virklund

Formand: Steen Rasmussen tlf. 30 34 52 69
mail: steen@europilgrim.dk

Klostermølle - Gl. Rye

Medlemskab af Viborg Pilgrimscentrum koster 200 kr. pr år

med

Viborg Pilgrimscentrum

Overnatning begge dage i hy er på Birkhede camp,
Lyngvej 14, 8680 Ry
De ﬂeste hy er har bad og toilet og vi har adgang $l fællesrum

Pris: 800 kr. for overnatning, billet $l sejltur Ry-Himmelbjerget, forplejning begyndende med middag den 24. maj $l og med madpakker den 26. maj.
Tilmelding og betaling: (begrænset deltagerantal max 20 personer)
$lmelding $l: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
indbetaling: Vestjysk Bank: reg. nr. 7605 konto 1098077.

Medbring: (I hy en er der dyner og puder)
sengelinned, indesko, toiletgrej og håndklæde,
prak$sk tøj og vandtæt fodtøj,
lille rygsæk $l madkasse, vandﬂaske, siddeunderlag, regntøj
og evt. badetøj $l en dukkert undervejs
frokost $l 1. dag.

Program:
Fredag den 26. maj:
Morgenandagt i Sønder Vissing kirke kl. 10
Herfra kører vi mod Gudenåen og her starter vandreturen langs åen $l Højlund.
Op på Sukkertoppen og ned $l Klostermølle hvor Voer Kloster i sin $d lå. Langs
Klosterkanalen $l Risværket og gennem skoven nord for Gudenåen $l p-plads
syd for Rye bro Turlængde ca. 12 km.
Lørdag den 27. maj:
Fra Gl. Rye ad omveje l Ry
Morgenandagt i Gl. Rye kirke kl.10
Omkring helligkilden Sct. Søren, rundt i Emborg området med Øm Kloster,
Ømborgen og Jesu Små Søstres kommunitet. Gennem skoven langs Rye Møllesø. Turlængde ca. 18 km.
Søndag den 28. maj:
Alle biler køres $l p-plads ved Virklund kirke.
Vi sejler med turbåden fra Ry $l Himmelbjerget.
Fra foden af Himmelbjerget følger vi Gudenåen med søerne Julsø og Borresø $l
vi drejer af mod Virklund. Vandreturen ca. 11km..
Vi slu er de3 dages vandring med en kort andagt i Virklund kirke.

Ledere:
Ole Kris$ansen tlf. 40 17 20 76 mail: stjernsen@gmail.com
Bente Ejsing tlf. 22 94 20 76 mail: benteejsing@gmail.com
Karen Jensen tlf. 29 80 84 13 mail: karenjensen@post.tele.dk
Læs mere udførligt om vandringen på:
vores hjemmeside og se kort over ruterne.
www.viborgpilgrimscentrum.dk

