3 dages pilgrimsvandring i Gudenålandet fra
Sønder Vissing kirke til Virklund kirke.
Dag 1
Sønder Vissing Kirke til Rye Bro over Salten å ca. 12 km.
Fra Sønder Vissing søger vi mod Gudenåen ved Voervadsbro.
Følger så åen nordpå forbi Vilholt Mølle mod Klostermølle.
I Højlund forlader vi Gudenåen og bestiger det 108 meter høje
Sukkertoppen, herfra har vi udsigt over hele Klostermølle
området. Ved Klostermølle lå indtil reformationen Voer Kloster.
Efterfølgende var her kornmølle og fra 1872 papfabrik indtil en
brand i 1974. Efter branden købte staten området til
fritidsformål. I dag er der naturskole i en af bygningerne.
Vi følger kanalen munkene i sin tid gravede til Risværket Her
holdt man førhen vandet inde i kanalen med en barriere af ris
(grene), så der kom mest muligt vand ned til møllen. Nu løber
det meste af åens vand i det naturlige løb.
Nordpå gennem skoven forbi Ny Vissing Klostergård til p-plads.
Gudenåen ved Vilholt mølle

Dag 2
Ad omveje fra Gl. Rye til Ry Mølle ca. 18 km.
En afstikker vestpå til Sct. Sørens kilde.
Fra mølle-og træskomuseet sydpå til Galgebakken og det
lyngklædte område syd for byen.
Over Emborg bro og rundtur i Emborg området delvis på
trampesti langs Gudenåen og Gudensøen til Øm Kloster
Museum beliggende ved ruinerne af Danmarks bedst belyste
middelalderlige kloster. Klostret blev anlagt i 1172 af
cisterciensermunke fra Vitskøl Kloster. Det var ikke kun et
kirkeligt centrum, men også politisk som landbrugs- og
handelscenter, hospital, plejehjem og latinskole og havde i det
hele taget stor betydning for området. De sidste munke forlod
klosteret i 1558 og det blev revet ned i 1561.
Videre nordpå gennem skoven og langs Rye Møllesø.
Sct. Sørens kilde

Dag 3
Fra Ry til Virklund: 11 km vandring fra Himmelbjerget.
Med turbåden fra Ry til Himmelbjerget. Fra foden af
Himmelbjerget til fods tæt på Gudenåen som her rummer
søerne Julsø og Borresø. Vi kommer forbi Slåen sø med en
dybde til op mod 12 meter. Søens klare vand skyldes at der ikke
er noget egentlig tilløb, men grundvandet siver direkte ud i søen
fra de stejle bredder. Vandet er opstemmet så vandspejlet ligger
4 meter over Borresø
Efter at have krydset Foldbækken kommer vi gennem det
kuperede skovområde kaldet Paradiset.
I Silkeborg Østerskov forlader vi den markerede rute og går
langs Ellesøens nord-og vestside, krydser Horsensvej i tunnel og
kort efter når vi Virklund kirke.
Her slutter vores 3 dages vandring med en kort andagt.
Vi forventer afslutning mellem kl. 16 og 17.
Slåen sø

