Nordjysk Pilgrimsforening
Fri parkering

VANDRING AD HÆRVEJEN

Banegård
Busterminal

Frederikshavn til Karup Kirke
Lørdag d. 4. maj 2019

ScandiaTorv

Keltisk bortsendelses sang
Må din vej gå dig i møde.
og må vinden være din ven,
og solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
Må gud holde, holde dig i sin hånd

Bangsbo
Museum

Tema : FRIHED - ”Så gå da frit …”

Projekt
Vandring ad Hærvejen
Nordjysk Pilgrimsforening gennemfører denne sommer seks fortløbende vandringer ad Hærvejen fra
Scandia Torv i Frederikshavn til Nr. Uttrup.
1.

etape er fra Scandia Torv Frederikshavn til
Karup Kirke som finder sted d. 4. maj.

2. - 5. etape finder sted i forbindelse med Pilgrimssommer som finder sted 25. til 28 juli.

6.

etape fra Vodskov til Nr. Uttrup kirke finder sted
lørdag. 7. september.

Læs her om på: www.pilgrim-nordjylland.dk

Om pilgrimsvandring.
En pilgrimsvandring finder sted i et roligt tempo,
hvor der en gang i timen holdes en pause.
Efter pausen indledes næste vandring med ord til
eftertanke. Dele af vandringen foregår i stilhed, hvor
der er plads til at nyde naturens lyde og ro til egne
tanker.

Vandringen d. 4. maj 2019
Scandia Torv til Karup Kirke.
Der bliver mulighed for, at tilmelde sig en rute på 18
km, fra Scandia Torv og en rute på 14 km. fra Bangsbo Museum.
Tidsplan:
Kl. 9.00 afgang fra Scandia torv .
Kl. 10.00 afgang fra Bangsbo Museum.
Kl. ca. 16.00 ankommer vi til Karup Kirke, hvorfra vi i
bus bliver kørt tilbage til Bangsbo Musseum eller
Scandia Torv.
Praktiske oplysninger:
Medbring mad og drikke.
Godt fodtøj
Regntøj håber vi ikke bliver nødvendig - Men.
Pris :
Kr. 40.00 incl. hjemtransport fra Karup Kirke.
Betales ved fremmøde.
Tilmelding senest d. 29. april til :
hannaogernst@gmail.com Mobil 20885894
Oplys venligst om hvor du møder .
Vandringsledere: Hanna og Ernst Hansen

