Onsdag den 6. september kl.
9.00: Frejlev Kirke, Verdisvej 4,
Frejlev, 9200 Aalborg SV.
Morgenandagt ved sognepræst Sussie Nygaard Foged, som også vil fortælle om
den spændende Frejlev Kirke. Derefter vandrer vi ad Den Danske Klosterruten til
Aalborg centrum. Undervejs besøger vi Skalborg Kirke, Hasseris Kirke, Noahs Ark,
udsigten ved Aalborgtårnet, Ansgar Kirke, Helligåndsklosteret og dagens vandring
slutter med en pilgrimsgudstjeneste i Klosterkirken ved pilgrimspræst Peter Grarup.
Der er mulighed for at spise aftensmad i Helligåndsklosterets dagligstue. Pris 60 kr.
Tilmelding, se bagside. Vandringens længde ca. 14 km.
Kl. 19.00 foredrag ved Tommy Jensen, ansat på Nordjyllands Historiske Museum. Tommy vil fortælle om fund af
sjældne og intakte pilgrimsmærker på Budolfi plads,
som vidner om pilgrimmenes færd i middelalderen. Her
ses Olav den Hellige fra Trondheim. (Fra museets hjemmeside). Der vil være kaffe og the.
Aftenen slutter med aftenssang i Klosterkirken.

Torsdag den 7. september kl. 9.00:
Budolfi kirke, Domkirken, Algade 40,
9000 Aalborg.
Morgenandagt og en kort rundvandring i Domkirken.
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Derefter fortsætter vi at vandre på Den Danske Klosterrute til Vor Frue Kirke, Gråbrødreklosteret, museet 3 m under jorden. Entre: 40 kr. pr. elevatorfuld (maks. 250
kg). Nordkraft, Musikkens Hus, havnefronten med Utzoncentret, Aalborghus Slot,
Jens Bangs Stenhus. Til sidst når vi Søndre Kirkegård med 5. maj Mindeparken og
slutter i Margrethekirken, Revlingebakken 18, 9000 Aalborg.
Her vil der være en andagt kl. 17 ved sognepræst Christian Meidahl.
Margrethe sogn har inviteret alle vandrere på gratis aftensmad. Tilmelding, se bagside. Vandringens længde ca. 10 km.
Efter maden vil Jytte Mathiasen fortælle den spændende historie om Margrethekirken, hvor hun har været i
menighedsrådet i 20 år. De fleste år som formand. Der vil
også blive serveret kaffe og the.

Fredag den 8. september kl.
9.00: Sct. Mariæ Kirke, Katolsk
Kirke, Kastetvej 1, 9000 Aalborg.

Morgenandagt i Sct. Mariæ Kirke. Herefter fortsætter vandringen på Den Danske
Klosterrute langs Limfjorden over Kulturbroen til Nørresundby Kirke. Efter besøget
her, fortsætter vi langs Limfjorden til Lindholm Kirke. Herfra går Klosterruten til
Lindholm Kridtgrav og det unikke Lindholm Høje, med en fantastisk udsigt over Limfjorden. Fra Lindholm Høje vandrer vi ad Vadum Banesti til Vadum Kirke, hvor sognepræst Jens Chr. Meldgaard tager imod og holder andagt for os. Klosterruten
fortsætter ad banestien til Vadum, hvor dagens vandring slutter ved sognegården,
Ellehammersvej 61, 9430 Vadum. Mulighed for bus retur til Aalborg.
Vandringens længde ca. 15 km.

Foreningen Den Danske Klosterrute fejrer i år 10 års jubilæum
med en lang vandring på Den Danske Klosterrute.

FORENINGEN DEN DANSKE KLOSTERRUTE

Alle indbydes til at deltage i jubilæumsvandringen – nogle timer, én dag, flere
dage. Velkommen til at vandre med!

10 års Jubilæumsvandring på
Den Danske Klosterrute 2017

Vandringen fortsætter efter disse tre dage til Frederikshavn, hvor Jubilæumsvandringen slutter den 24. september. Følg vandringen dag for dag og læs mere på
www.klosterruten.dk eller www.pilgrim-nordjylland.dk.

Fra kirke til kirke gennem hele Danmark

Deltagelse i disse tre vandringsdage:
Man er velkommen til at møde op om morgenen kl. 9.00 med madpakke og vandflaske. Det er gratis og det kræver ingen tilmelding.
Spisning: Alle er velkommen til at spise med om aftenen. Det vil vi gerne have at
vide senest søndag aften, den 3. sept.

Pilgrimsvandring
Frejlev - Aalborg - Vadum
6. – 8. september 2017

Kontakt og tilmelding: Karen-Marie Holst Jannerup, mail: kmhj@klosterruten.dk
eller: tlf. 2547 0425 , som også gerne besvarer spørgsmål.
Transport:
Til Frejlev: Bus nr. 1 fra Kenedyarkaden kl. 8.30 ankomst Frejlev Kirke kl. 8.47.
Fra Vadum: Bybus nr. 12 fra Vadum til Aalborg busterminal hver 30 min.
Om Den Danske Klosterrute
Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark
med temaerne kirke, kunst, historie og natur. Den samlede rute er på ca. 2200 km
og forbinder bl.a. 50 af de steder, hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Ruten er lagt, så den kommer gennem nogle af de smukkeste landskaber i Danmark.
Den Danske Klosterrute er beskrevet udførligt og tydeligt i en række guidebøger, og
indeholder alt hvad man har brug for: beskrivelse af seværdigheder på ruten, omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, praktiske oplysninger og baggrundsstof.
Forsiden til den 9. guidebog i serien ses her på forside. Den vil udkomme i begyndelsen af oktober. Billedet viser Vor Frue Kirke i Aalborg fra gaden: Hjelmerstald.

www.klosterruten.dk

