Den Danske Klosterrute, der strækker sig gennem hele Danmark forbi mange af
de gamle klostre, kirker og helligkilder, fejrer i år 10 års-jubilæum. I den anledning er der arrangeret en stafetvandring fra Helsingør på Sjælland til Frederikshavn i Nordjylland.
Stafetten og vandrestaven ankommer til Mariager den 23. august, og jeg overtager rollen som vandringsleder, når turen den 24. august forlader Mariager.
Undervejs holder vi aftensang, andagter og nadver. Og jeg holder små foredrag
om pilgrimsvandring og de steder, som vi kommer forbi.

Mødetidspunkter og afstande:
24.08.17 kl. 8.45: Mariager Kloster, p-pladsen, Klosterstien 12, 9550 Mariager,
Mariager-Hadsund, 24 km.
25.08.17 kl. 8.45: Hadsund Sognegård, foran indgangen, Kirkegade 8, 9560 Hadsund, Hadsund-Astrup, 18 km.
26.08.17 kl. 8.45: Astrup Kirke, p-pladsen, Søvej 3a, 9510 Arden, AstrupSkørping, 20 km.
27.08.17 kl. 8.45: Skørping Sognegård, p-pladsen, Præstevænget 14, 9520 Skørping, Skørping-Rebild (inkl. Rebild bakker og alle kilderne), 15 km.
28.08.17 kl. 8.45: P-pladsen ved Rebildhus, Rebildvej 25, 9520 Skørping, Rebild
-Suldrup, 20 km.
29.08.17 kl. 8.45: Suldrup Sognegård, p-pladsen, Dalumvej 30, 9541 Suldrup,
Suldrup-Aars, 24 km.
30.08.17: Hviledag i Aars.

samtale.
12.00 Middagspause, måltid og hvile.
13.30 Eftermiddagsvandring, som om formiddagen.
17.00 Ankomst. Slå lejr. Pakke ud.
18.00 Aftensmad.
20.00 Evaluering af dagen. Aftenbøn. Stilhed.

Man kan deltage alle dage eller enkeltdage.
Mulighed 1: GRATIS!
Man kan tilmelde gratis og selv sørge for transport, mad og overnatning.
Mulighed 2: 200 kroner pr. dag.
Prisen dækker transport af bagage fra overnatningssted til overnatningssted,
mad og drikke, snacks/frugt og overnatning. Man skal selv arrangere transport
til/fra start-slutsted.
Overnatning bliver i kirker, sognegårde og hos private, så ens bagage skal rumme sovepose, underlag, osv.
Hvis man ikke har tid/lyst/kræfter til at gå med, er der også altid brug for en
hjælpende hånd til at bage en kage, køre vores bagage fra overnatningssted til
overnatningssted eller lægge have eller vandhane til en pause. Al hjælp modtages med kyshånd.
Turen kræver godt fodtøj og fornuftig påklædning, samt at man er i god grundtræning, så man kan gennemføre dagsdistancerne. Det er en god ide at have en
lille rygsæk med til vand, den madpakke, som vi smører om morgenen, et siddeunderlag, en jakke eller hvad man har behov for i løbet af dagen.
Spejdere, FDF´ere, KFUM/K´ere, FODSLAW, og andre foreninger er naturligvis
også velkomne til at deltage.

Dagsrytme:
Tilmelding er obligatorisk.
07.00 Vækning, morgenmad, smøre madpakker, pakning.
08.45 Morgenbøn.
09.00 Formiddagsvandring. Gå en time. Hold pause 15 min. - i stilhed eller med

Betaling: MobilePay 2537 3889 eller konto 9323 3165615092 med tydeligt navn,
tlf. nr. og ”deltager i Klosterrute” på indbetalingen.

Del gerne folderen, så dine venner og bekendte kan se det.

FORENINGEN DEN DANSKE KLOSTERRUTE

For yderligere informationer om Klosterruten:
http://www.klosterruten.dk/?page_id=986

10 års Jubilæumsvandring på
Den Danske Klosterrute 2017
Fra kirke til kirke gennem hele Danmark

Arrangør:
Den Danske Klosterruten
og
sognepræst Rikke Visby Wickberg (Kongens Tisted, Binderup, Durup Pastorat).
Kontakt, spørgsmål og tilmelding
rvw@km.dk
20569989 (sms/opkald)

Pilgrimsvandring
Mariager Kirke - Aars Kirke
24. – 29. august 2017
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