
Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg 

mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk 

Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk 

 

Formand: Steen Rasmussen tlf. 30 34 52 69 

mail: steen@europilgrim.dk 

Et medlemskab af Viborg Pilgrimscentrum koster 200 kr. 

Viborg Pilgrimscentrum 

er et ressourcested +l fremme af pilgrimsbevægelsen, 

hvor medlemmer og andre mødes 

om den fælles interesse for pilgrimsvandring. 

  

 

 

 

Følg med på hjemmesiden. 

her mere oplysning om de enkelte vandringer. 

der kan komme flere ture/arrangementer  +l i årets løb. 

Der kan komme re4elser/+lføjelser +l de enkelte ture 



 
Januar:  

+rsdag den 17. januar: Hjermind skov/Kællinghøl. 

mødested: Rastepladsen overfor Birkely, Ulstrupvej 11 - 13, 8850 Bjerringbro. Kl. 10. 

flot vintertur i et varieret natur landskab. 

 turlængde: ca. 10 km. Mulighed for tur på ca. 5 km. 

Februar: 

lørdag den 25 februar: Vandretur ved Ørslevkloster. 

mødested: p-pladsen ved Ørslevkloster kirke, Ørslevklostervej 218, 7840 Højslev. 

mulighed for at se kirken, here-er vandretur .l /orden og retur. 

turlængde: 10 km Evt. mulighed for rundvisning i klostret mod betaling e-er turen 

Marts: 

onsdag den 8. marts: Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum kl. 19. 

 

+rsdag den 14. marts: Ulvedal Plantage (kort tur) 

mødested: Ulvedal Rasteplads kl.10. 

Ulvedalsvej 46A, 7470 Karup, GPS 56.30936N 9.27611E 

turlængde ca. 5 km. Rundtur i plantagen. 

25.-31 marts: vandring og fordybelse i sommerhus Lild strand. 

nærmere informa.on kommer på hjemmesiden. 

April: 

mandag den 10. april, 2 påskedag: Påskevandring fra Egeris kirke. 

Kirke Alle 113, 7800 Skive.  

Gudstjeneste i kirken kl. 10.15, here-er en ca. 10 km lang pilgrimsvandrig rundt i de natur-

skønne omgivelser ved Skive 

e-er vandringen suppe og kaffe i sognehuset, pris 75 kr. 

Maj: 

søndag den 14. maj: Pilgrimsvandring fra Karup kirke kl. 10. 

Kirkebakken 10, 7470 Karup. 

Vi deltager i kirkens gudstjeneste. Here-er en ca. 10 km lang pilgrimsvandring langs Karup 

ådal. Turen går gennem Flyvevåbnets arealer. 

turlængde: ca. 11 km. 

Juni: 

9.-11. juni: 3 dages vandring i det nordvestjyske. 

Kilen ved Struer - Klosterheden Plantage  - Venø. 

overnatning på Struer Vandrerhjem. 

informa.on om turen, pris og .lmelding kommer på hjemmesiden. 

+rsdag den 20. juni:  Funder ådal. 

mødested:  stor p-plads på Moselundvej over for indkørslen .l Hesselhus camp. kl. 10 

GPS koordinater: 56.14830,9.39703 

vandring langs ådalen og gennem Hørbylunde  skov 

turlængde: ca. 8 km. 

August: 

søndag den 6. august: Pilgrimsvandring på Hjerl Hede. 

mødested; Sahl kirke, Stokholmvej 2, 7830 Vinderup. Gudstjeneste eller andagt i kirken. 

Herfra kører vi .l p-pladsen ved Hjerl Hede  museum hvor en ca. 8 km pilgrimsvandring 

over heden starter. 

? ? ? august: 3 dages pilgrimsvandring ved EbeltoC. 

Informa.on om dato, turen, .lmelding og pris kommer på hjemmesiden. 

September:    

søndag den 3. september: Høstvandring  Hald Ege/Hald sø og Dollerup Bakker 

Mødested: Nonbo Hede 8 Hald Ege, 8800 Viborg. 

herfra kører vi .l p-plads  ved Gjelbro, hvor en pilgrimsvandring på 6 eller 12 km starter. 

e-er turen suppe og kaffe i fælleshuset Nonbo Hede, pris 75 kr. 

+rsdag den 12. september: Rundtur +l De 5 Halder (kort tur) 

mødested: p-plads ved Naturskolen Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. 

Vi  ser på  resultatet af det  store formidlings– og renoveringsprojekt. 

+rsdag den 26. september: Vorde kirke kl. 10 (kort tur) 

rundtur via Vorde Bavnehøj .l og langs /orden. 

oktober: 

+rsdag den 10 oktober kl. 10: Stråsø plantage. 

mødested: Nytorv p-plads på Nymøllevej i Stråsø plantage. 

GPS koordinater: 56.27928N 8.47235E 

Turen er i varieret terræn i skoven med en noget stejl s.gning op .l frokoststedet ved Lær-

kehøj e-er ca.8 km. Her er der udsigtstårn, borde og bænke. 

turlængde: ca. 11 km. 

November: 

søndag den 19. november: Vindum Skov. 

Gudstjeneste i Vindum kirke kl. 10.30. 

Vindumovergårdvej 2, 8850 Bjerringbro. Herfra kører vi 1,5 km. .l p-plads i skoven og star-

ter en 8-10 km lang pilgrimsvandring. 

 

+rsdag den 21. november : Medlemsmøde i Viborg Pilgrimscentrum. 

December: 

søndag den 10. december: Julevandring rundt om Viborg Søndersø. 

mødested: Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10 kl. 13.00.  Vi besøger undervejs den katolske 

kirke og Asmild kirke. 

E-er vandringen gløgg, æbleskiver og kaffe og vi ønsker hinanden  glædelig jul i Pilgrims-

centrum. 


