Pilgrimsvandring på Skagens Odde
Efterårsvandring 29. til 30. september
Ved efterårsvandringen 2018 rykker vi helt nord på. Der bliver to dages vandringer, hvor vi henholdsvis
begynder vore vandringer ud fra Skagen kirke og Den Svenske Sømandskirke.
Vi skal ud at gå på Skagen Oddes helt enestående natur, hvor havets bølger og vindens kraft bestemmer,
hvordan naturen skal se ud. I takt med, at landet hævede sig efter istiden, er revlerne blevet til strandvolde,
der i dag fremtræder som klitrækker. Mellem klitrækkerne findes våde områder med et rigt planteliv.
Spidsen af Jylland er pejlepunkt for millioner af fugletræk og er af fugleinteresserede udpeget som det mest
interessante fuglested.
Om vandringerne
Lørdag d. 29. 9. vandrer vi ud til Skagens Gren. På vejen passerer vi Vippefyret, som står på stranden, der er
kendt fra Krøyers maleri, Sankt Hansblus på Skagen. Vi passerer også Skagen Hvide Fyr, som oprindelig
havde kulbål på toppen. Derefter vandrer vi til Det grå Fyr, som i 2017 blev Center for fugletræk. Og
selvfølgelig skal vi helt ud på spidsen af Skagens Gren. På vejen hjem, skal vi som på alle vandringerne, nyde
den specielle og urørte natur. Efter hjemkomst er der indkvartering og fri byvandring frem til aftensmaden.
Søndag d. 30.9. Mødes vi ved Skagen Kirkes Sognehus, hvorefter vi vandrer til Den Svenske Sømandskirke,
hvor vi holder morgenandagt. Herefter vandrer vi mod Den tilsandede Kirke, som er bygget i 1300 tallet,
men på grund af sandflugt måtte opgives i 1795. Undervejs passerer vi Kystmuseet Skagen, som rummer
fortællinger om Skagboernes levevilkår og Klitgaarden / Kongevillaen, som blev refugium i 1997. Fra Den
tilsandede Kirke sætter vi kursen mod Højen / Gl. Skagen, hvor vi fra Sømærket får en flot udsigt og
mærker til historien, når vi går gennem Gl. Skagen kirkegård. På vejen hjem passerer vi to kendte
kunstneres boliger, nemlig Krøyers hus og Drachmanns hus. Vi slutter i Skagen Kirkes Sognehus.
Generelt om pilgrimsvandringerne
Ruterne er på ca. 16 km. Vandringerne foregår i et roligt tempo. Der holdes et hvil efter en times vandring,
hvorefter sognepræst Gurli Møller Andreasen, giver os ord til eftertanke på den videre vandring. På nogle
strækninger er der stillevandring, hvor der er ro til egne tanker og til at nyde naturens lyde.

Indkvartering og mad
Der er indkvartering i to-sengs værelser med fælles bad og toilet på Foldens Hotel B&B.
Søndag spiser vi morgenmad og smører madpakker til dagens vandring på Foldens Hotel.
Lørdag aften leverer Foldens Hotel buffet (2 forretter, 2 hovedretter, 2 desserter) i Skagen Kirkes Sognehus,
hvor vi kan dele dagens oplevelser.
Tidspunkter
Lørdag d. 29. 9.
Vi mødes ved Skagen kirke kl. 9.30
Kl. ca. 16.00 afsluttes dagens vandring, hvorefter der er indkvartering.
Kl. 18.30 spisning i Skagen Kirkes Sognehus.
Søndag d. 30.9.
Fra. kl. 6.30 er der morgenmad på Foldens Hotel
Kl. 9.15 går vi fra Skagen Kirkens Sognehus, hvor bagage kan opbevares.
Kl. 9.30 Morgenandagt i Den Svenske Sømandskirke.
Kl. ca. 16.00 afsluttes dagens vandring.
Praktiske oplysninger:
Husk vand og fortæring lørdag frem til buffeten.
Praktisk fodtøj. Der kan være strækning hvor stien er fugtig.
Regntøj håber vi ikke bliver nødvendig, men for en sikkerheds skyld.

Pris for deltagelse
Deltagelse i vandringerne inkl. buffet lørdag aften, overnatning, morgenmad og madpakke søndag kr. 700.
Deltagelse i vandringerne inkl. buffet lørdag aften (uden overnatning og morgenmad) kr. 200.
Tillæg for enkeltværelse kr. 300 (begrænset antal)
Tilmelding til vandring uden deltagelse i fællesskabet lørdag aften ønskes ikke.
Ved afbud efter d. 28. 8. kan beløbet ikke refunderes.
Til melding og betaling senest d. 22.8.
Når du tilmelder dig, ønsker vi, at du oplyser, om du ønsker transport eller har ledig plads i din bil, så der er
mulighed for, at aftale samkørsel.
For mere oplysning ring til Anni Jørgensen tlf. 6081 7170, Hanna Hansen tlf. 2277 5894, Aase B. Olesen tlf.
6086 5098
Tilmelding på mail: tilmeld.pilgrim.abildgaard@gmail.com eller Ernst Hansen mobil 20885894
Max deltagerantal 30.
Fred og alt godt
Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke Frederikshavn og pilgrimsgruppen Skagen.

