Tilmelding på
pilgrimabildgaard.nemtilmeld.dk
Oplysninger om vandringen fås hos:
Hanna Hansen 2277 5894 - Ernst Hansen 2088 5894

Pilgrimsvandringen i foråret 2019 kommer til at finde sted i og omkring
Rebild bakker. Rebild bakker blev i 1912 opkøbt af en gruppe dansk –
amerikanere, som skænkede arealet til den danske stat. Til gaven var knyttet tre betingelser: Området skulle henlægge i naturtilstand, være tilgængelig for alle, og dansk- amerikanerne skulle have lov til, at afholde arrangementer på amerikanske festdage.
Vi skal også vandre i Rold skov, passerer kilderne Ravnkilde og Lille
Blåkilde. Hvis foråret indfinder sig efter kalenderen, får vi også orkideen
Fruesko at se. Vi skal gå omkring søerne Store Økssø og Madum Sø som
begge er en del af Natura 2000 området. For at få overblik over herlighederne bliver der mulighed for at ”bestige” Sønderkol, 102 moh.
Vi skal bo og spise på Rebild Danhostel Rebildvej 23 Skørping 9520

Pilgrimsvandringen 14. til 16. juni 2019
Om vandringerne:
Fredag d. 14. mødes vi ved Rebild Danhostel Rebildvej 23 Skørping 9520 kl. 11.00
Herefter vandrer vi ad stier i Rebildbakker til udkanten af Rold Skov, hvor vi kan nyde det rene vand, som vælder op
af Ravnkilde og lille blåkilde med henholdsvis 60 og 150 liter i sekundet.
Hvis foråret holder sig til kalenderen, får vi på denne vandring den fredede orkide, Fruesko, at se.
Ved hjemkomsten er der indkvartering.
Lørdag d. 15. vandrer vi til Den Jyske Skovhave, som rummer over 150 forskellige træer og buske fra store dele af
verdens nordlige halvkugle. De første fremmede træer blev plantet i 1886. Herefter vandrer vi til Store Økssø, som i
generationer har været udflugtsmål langvejs fra. Søen har en helt speciel fauna og vegetation på grund af dets store
indhold af humussyre.
Søndag d. 16. tjekker vi efter morgenmaden ud fra Rebild Danhostel og kører 9 km til Madum Sø, som vi vandrer
omkring. Madum Sø er med sit areal på 204 ha. Himmerlands største sø, som formentlig er opstået som et dødishul.
Efter vandring omkring søen og den nærliggende natur, siger vi farvel og tak for denne gang.
Generelt om pilgrimsvandringerne
Ruterne er på 12 -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 at nyde naturens lyde.
Indkvartering og mad på Rebild Danhostel
Der er indkvartering i to sengs værelser, med eget bad og toilet. Enkeltværelse mod ekstrabetaling.
Lørdag og søndag spiser vi morgenmad og smører madpakker til dagens vandring.
Fredag og lørdag aften spiser vi middag - en god pilgrimsret.
Tidspunkter
Fredagdag d. 14.6.
Kl. 11.00 mødes vi ved Rebild Danhostel og starter dagens vandring.
Kl. ca. 17.00 afsluttes dagens vandring, hvorefter der er indkvartering.
Kl. 18.30 er der middag. Efter middagen er der samvær, hvor vi kan dele dagens oplevelser.
Lørdag d. 15.6.
Kl. 7. 30 spiser vi morgenmad og smører madpakker.
Kl. 9.00 starter vi dagens vandring.
Kl. ca. 16.00 afsluttes dagens vandring.
Kl. 18.30 er der middag. Efter middagen er der samvær, hvor vi kan dele dagens oplevelser.
Søndag d. 16.6.
Kl. 7.30 spiser vi morgenmad og smører madpakker.
Kl. 9.00 forlader vi Rebild Danhostel og kører til Madum Sø.
Kl. ca. 15.00 siger vi farvel og tak for denne gang.
Praktiske oplysninger:
Husk vand og fortæring fredag frem til middagen. (aftensmaden)
Praktisk fodtøj. Der kan være strækning hvor stien er fugtig.
Regntøj håber vi ikke bliver nødvendig, men for en sikkerheds skyld.
Pris for deltagelse
Prisen er inkl. overnatning, morgenmad, madpakke og middag kr. 975,00
Tillæg for enkeltværelse kr. 315 (begrænset antal)
Depositum kr. 400,00 betales senest d. 1.4.2019 på knt. nr. 9006 - 4571205055
Restbeløb kr. 575,00 betales senest d. 1.5.2019 på samme konto
Ved afbud senere end d. 11.5.2019 kan indbetalingerne ikke refunderes.

Tilmelding ønskes på: pilgrimabildgaard.nemtilmeld.dk
For mere oplysning ring til Hanna Hansen mobil 2277 5894 eller Ernst Hansen mobil 2088 5894
Max deltagerantal 30.

Fred og alt godt.
Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke
Den hellige Birgittas bøn.
Herre, vis mig din vej. Og giv mig mod til at gå den.

