Pilgrimsvandring
torsdag 31. august - søndag 3. september 2017
(bemærk ændret dato)
Anholt
Tema: Se nu stiger solen!

Om Anholt
Velkommen til en dejlig sensommervandring på Anholt.
I Kattegat midtvejs mellem Sverige og Danmark ligger Anholt, der er landets
mest isolerede øsamfund. Sejlturen derover tager ca. tre timer med Grenaa Anholt Færgefart. Undervejs passerer vi Anholt Havmøllepark, som består af
111 vindmøller.
Øen har et areal på 22,37 km². Den er 11 km lang og omkring 6 km bred på
det bredeste stykke. De fleste af de 150 faste beboere bor i Anholt By ca. 3
km fra havnen. Der er både butik, kro, skole, politi, posthus, læge, kirke og
præst.
Rundt om hele øen er der 25 kilometer sandstrand. Når man går på stranden,
kan man se sæler på ganske tæt hold. Et særkende for øen er nemlig den store
bestand af spættet sæl, ligesom der er en mindre bestand af gråsæler.
Øens mest bemærkelsesværdige natur er Ørkenen, der består af klitter og
hedeområder. Den er Nordeuropas største lavhede. Særlig smuk er den i
sensommeren, når lyngen blomstrer. Ørkenen er dannet som konsekvens af
befolkningens skovhugst i 1600-tallet, hvor der var hårdt brug for tømmer og
brænde til opvarmning, tjærekogning og drift af øens vippefyr.
Langt det meste af Anholts enestående natur er fredet, og der er
kørselsforbud på størstedelen af øen.
Vi skal bo og spise på Anholt Kro, som råder over 22 sengepladser fordelt på
10 dobbeltværelser og 2 enkeltværelser. Både sengetøj og håndklæder er
inkluderet.
Der er dejlig morgenbuffet, hvor vi også smører vores madpakker. Når vi
kommer hjem fra dagens vandring vil der være kaffe/te og kage. Senere vil
der være aftenmenu.
Prisen, som inkluderer overfart, bagagetransport og ophold med fuld
forplejning fra torsdag aften til søndag morgen (plus madpakke til hjemturen)
er 1690 kr. Færgebilletten koster 140 kr. Opholdet koster 1550 kr.

Om vandringen
Der kan være mange begrundelser for at deltage i en pilgrimsvandring, men
traditionelt er det et religiøst anliggende.
Nogle ser det som en læringsrejse, mens andre har brug for tid til at reflektere
over livet i fredfyldte omgivelser eller vandre for at finde Gud. De fleste
oplever vandringen som yderst personlig.
Pilgrimsvandring forener interessen for natur og spiritualitet. På en
pilgrimsvandring bliver alle sanser taget i brug.
Pilgrimspræst på denne vandring er Annette Elmbæk Kassow, som er præst
ved Hans Egedes Kirke i Aalborg. Annette har 10 års erfaring som
pilgrimspræst.
Fredag vil der være en vandring på ca. 20 km. Lørdag en vandring på ca. 14
km. Efter ca. en times vandring, vil der være en pause på ca. et kvarter.
Frokostpausen vil vare ca. en time. Der vil også være stillevandring. Tempoer
er ca. 4 km i timen. Der er et maksimumdeltagerantal på 22.

Program
Torsdag mødes vi på havnen i Grenaa kl. 11.30. Der er gratis, overvågede
parkeringspladser lige ved færgeterminalen på adressen Færgevej 1, Grenaa.
Færgen sejler kl. 12.
Det vil være godt at have en mad og drikke med til sejlturen.
Klokken ca. 15 ankommer vi til Anholt, hvorfra der vil være bagagetransport
til kroen. Vi går selv de 3 kilometer på en sti med udsigt over hele øen.
Når vi ankommer er der indkvartering samt kaffe/te og kage. Efter
aftensmaden vil vi lave en præsentationsrunde, så vi lærer hinanden at kende.
Fredag går vi ad Nordstranden til fyret. Turen er på ca. 20 km. Vi ser med
garanti sæler. Fra fyret går vi ad den gamle redningsvej gennem ørkenen
tilbage til Anholt By.
Lørdag vandrer vi på den vestlige del af øen. Her er der blandt andet en
naturskov, der ikke har været forstligt drevet i et halvt århundrede.
Vandringen er på ca. 14 km.
Søndag deltager vi i gudstjenesten i Anholt kirke. Vi skal med færgen hjem
kl. 12.

Tilmelding og betaling
Det koster 1690 at deltage i turen.
Prisen omfatter overfart fra Grenaa til Anholt og retur. Der er fuld pension
fra torsdag aften til søndag frokost. Der smøres madpakke i forbindelse med
morgenbuffeten, og der serveres kage til eftermiddagskaffen.
Der vil være både sengelinned og håndklæder på værelserne.
Øl, sodavand og vin indgår ikke i prisen, men kan købes til rimelige priser.
Når du tilmelder dig, beder vi dig oplyse, om du selv kører, om du har plads
til flere i din bil, eller om du gerne vil have kørelejlighed. Det vil også være
muligt at blive hentet på stationen i Grenaa. Vi vil derefter koordinere
kørslen.
Vi glæder os til turen sammen med jer!
Tilmelding med indbetaling af depositum på 500 kr. er senest onsdag den
12. april
Kontonummer : 6620 0002442243
Husk at angive for- og efternavn, når du indbetaler
Restbeløber på 1190 kr. betales senest 1. august til samme kontonummer.
I god tid inden afrejsen vil du modtage detaljerede oplysninger.
Venlig hilsen Pilgrimsgruppen ved Vor Frue Kirke i Aalborg,
Lillian Eriksen og Dorthe Møller
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Lillian Eriksen, telefon 2921 0353, mail Lillian.Eriksen@gmail.com
Dorthe Møller, telefon 2547 7325, mail Dorthe2016@gmail.com

