
Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg 

E-mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk 

Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk 

 

Formand: Steen Rasmussen tlf. 30 34 52 69  

mail: steen@europilgrim.dk 

Vi bor begge dage på 

Struer Vandrerhjem 

 Fjordvejen 12, 7600 Struer 

 

 

 

 

 

Vandrerhjemmet har i alt 86 senge fordelt på 21 værelser, heraf 19 familie 

rum med eget bad og toilet, samt 8 familie rum som er indre�et handicap ven-

ligt.  

Yderligere er der saunaer, vaske- og tørrerum samt gæstekøkken.   

Hyggelig opholdsstue med tv, parabol, læsestof og spil.   
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Vi bor og spiser alle dage på   

Struer Vandrerhjem 

Fjordvejen 12, 7600 Struer 

 

9. - 11 juni 2023 

Kilen -Klosterheden -Venø 

med Viborg Pilgrimscentrum 



Pris:  2-4 personers værelse 1.150 kr. 

Enkeltværelse: 1.300 kr. 

Prisen dækker fuld forplejning på Struer Vandrerhjem begyndende med middag 

fredag a(en 2 re�er, morgenmad, madpakker ”smør selv” 

Tilmelding og betaling: Af hensyn +l reserva+on af overnatning +lmelding senest 

15. maj 2023 +l: ole@viborgpilgrimscentrum.dk 

Ved +lmelding betales depositum kr. 500 og restbeløbet betales senest den 15. 

maj 2023. Ved a0ud senere end den 1. maj +lbagebetales depositum ikke. 

Alle betalinger 2l Vestjysk Bank: Reg.  7605  konto 1098077 

Medbring: 

Sengelinned, håndklæde, prak+sk tøj og vandtæt fodtøj +l dagture, lille rygsæk +l 

madkasse, vandflaske, siddeunderlag og regntøj. Indesko, toiletgrej  og håndklæ-

de, frokost +l 1. dag, evt. kikkert og kamera 

Kilen er en brakvands sø med rigt dyre– og fugleliv. En vejdæmning har siden1856 

skilt 5ordarmen fra resten af Lim5orden Kilen og landskabet omkring er fredet. 

Klosterheden Plantage  lægger vandløb +l Danmarks største bestand af bævere. 

De omkring 200 dyr former med deres dæmninger landskabet , så det  passer +l 

deres behov. Plantagen har også en af landets største bestande af kronvildt, som 

kan opleves overalt i  plantagen. 

Venø er 7,5 km lang og 1,5 km på det bredeste sted. Der bor ca. 200 mennesker 

på øen, foruden omkring 80 e(erskole elever. 

Landskabet på øen er smukt og afvekslende med grønne marker, markante skræn-

ter, slugter, skove og lyngklædte hedesle�er 

 

Turprogram 

Fredag den 9. juni: 

Vi mødes kl 9.30 på p-plads ved vandrerhjemmet. 

Dagens vandretur starter og slu�er ved vandrerhjemmet og går rundt om Kilen. 

Turens længde er 14 km  

Lørdag den 10. juni: 

Vi kører i de nødvendige biler +l p-plads  ved Møllesøen midt ii Klosterheden Plan-

tage. Herfra  en ca. 10 km lang vanretur hvor vi også ser e(er bæverspor 

Søndag den 11. juni: 

Vi skal med færgen +l Venø overfarts+d 2– 3 minu�er. På Venø besøge Danmarks 

mindste kirke og øens havn og slu�er med en ca. 9 km vandretur på den nordlige 

del af øen 

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 

Bodil Behrmann tlf. 40 62 27 62 mail: bodil@coachingogkuns9erapi.dk 

 

 

Læs mere udførligt om vandringen på  

www.viborgpilgrimscentrum.dk  

 

 

 


