
 

”Må din vej gå dig i møde,                                                         
og må vinden være din ven ,                                                        

og må solen varme  blidt din kind,                                                        
og må regnen vande mildt din jord.                                     

Indtil vi ses igen – må Gud holde,                                        
holde dig – i sin hånd.” 

                     VEJEN                    -               MÅLET 

 

 

 

 

  
 -  OG  ALLE  PILGRIMMES BØN:     

Herre, vis mig din vej                                                                                  
og gør mig villig  at vandre den. 

 

 

 

 

 

 

 www.birgittaforeningen.dk 

Birgittavandring 

I anledning af Den Danske Klosterrutes 

Jubilæumsvandring 2017: 

”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark.” 
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Tur program 

Lørdag d. 19. aug. 2017 - fra Viborg til Rødding.                                               
Mødested kl. 9.00 ved Viborg Domkirke, Sct. Mogens gade 4, 
8800 Viborg. Derfra vandrer vi  mod  Rødding kirke,  hvor vi 
overnatter i sognehuset Arken, Kirkegade 14, Rødding,          
8830 Tjele.                                                                                         
Dagsetape ca. 15 km. 

Søndag d. 20. aug. 2017 - fra  Rødding til Lindum.                       
Efter morgensang i Rødding kirke kl . 9.00  vandrer vi  videre 
mod Lindum, hvor vi  overnatter på et hyggeligt B & B. på 
adressen: Skibdalvej 42, Lindum, 8830 Tjele.                                                                               
Dagsetape ca. 18 km.  

Mandag d. 21. aug. 2017 - fra Lindum til Hobro.                                
Kl. 9.00 vandrer vi  videre fra Lindum mod Hobro, hvor vi 
forventer at være fremme ved Hobro kirke, Adelgade 52 B, 9500 
Hobro kl. 16.00 til  en kort andagt.                                          
Herefter vandrer vi en kort strækning til Lynghøj B & B , Lynghøj 
1, 9500 Hobro,  hvor vi overnatter.                                                
Dagsetape ca. 24 km.  

Tirsdag d. 22. aug. 2017 - fra  Hobro til Mariager.                                               
Efter morgensang kl. 9.00  på Lynghøj vandrer vi  til målet for 
Birgittaruten;  Mariager kirke, hvor vi modtages af sognepræst 
Jacob D. Krogh Rasmussen. Overnatter  i Birgittahuset ved 
Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager.                                                                         
Dagsetape ca. 20 km. 

Onsdag d. 23. aug. – Hviledag i Mariager.                           
I samarbejde med Mariager kirke inviterer Birgittaforeningen 
denne aften til et interessant foredrag med lektor i kunsthistorie 
ved AU Hans Henrik Lohfert Jørgensen, som vil fortælle om 
”Birgittas blik – sanselighed og kropslighed i Birgittinernes 
billeder”. Dette foredrag finder sted kl. 20.00 i klostersalen hvor 
alle interesserede er velkommen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Birgittavandring      

Denne 4 dages vandring er en del af Den Danske Klosterrutes 
Jubilæumsvandring; ”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark”,  
som finder sted fra d. 17/4. til d. 24/9. 2017.                        
Birgittaruten følger små veje og stier  i naturskønne  omgivelser 
gennem skov og eng og langs fjord  og å,  hvor du får fortalt  
om både naturen og de kulturseværdigheder vi passerer. 
Pilgrimsnøgleordene Langsomhed, Enkelhed og Fællesskab 
inddrages også undervejs, ligesom der hver dag vandres en kort 
periode i stilhed.                                                                              
Hver morgen indledes med morgensang, du får fortalt Birgittas 
livsfortælling, og hvor det er muligt, deltager vi i små andagter  
i kirkerne undervejs på ruten.                                          . 

Turleder: Anette Klattrup, abk.21@live.dk ,  Tlf. 22176122               

Fortæller: Helga Moos Iversen, helga.moos@gmail.com 

Pris:                                                                                         
For guidning, 5 overnatninger,  4 x morgenmad, smør-selv 
madpakke, kaffe/te og kage samt aftensmad og transport af 
bagage:  i alt kr. 1200,-.                                                                   
Der er mulighed for at vandre med enkelte dage uden 
overnatning, hvis man møder op om morgenen med egen  

madpakke samt væske  og selv sørger for hjemtransport. 

Medbring:                                                                                
Praktisk  beklædning og fodtøj og lille rygsæk til vandflaske, 
frokost og regntøj samt taske med sovepose, liggeunderlag, 
skiftetøj og toiletgrej, der bliver transporteret af følgebil. 

Tilmelding, betaling og antal deltagere:                                                    
Tilmelding senest d. 1. aug. d.å. til turleder Anette Klattrup.               
Indbetaling skal  foretages til kto. 9323 0005475333 i 
Sparekassen Kronjylland sammen med tilmelding.                 
OBS: Max. 15 deltagere - efter ”først til mølle princippet.” 
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