Praktiske oplysninger
Indkvartering i kirkens lokaler
Medbring liggeunderlag eller luftmadras. Desuden sovepose og
personligt udstyr. Madpakke og vand til torsdag eftermiddag. Hvis du er
i tvivl se pakkeliste på pilgrimsforeningens hjemmeside her:
http://pilgrim-nordjylland.dk/stoevler-og-rygsaek
Husk godt vandrefodtøj og tøj til al slags vejr. Vi går også i regnvejr!

Nordjysk Pilgrimsforening
inviterer til pilgrimssommer 2019
25.-28. juli 2019
Tema: FRIHED - ”Så gå da frit …”

Fællesskab
Dagene lægger op til erfaring af pilgrimsfællesskab. Vi hjælper
hinanden med store og små praktiske opgaver, og samtaler om
væsentlige emner.
Særlige kosthensyn
Ved tilmelding bedes du oplyse, om du har brug for særlige hensyn
vedr. din kost.
Pris: 850,00 kr. som betales, når du er tilmeldt og har fået besked
tilbage, at der er plads.
BILTRANSPORT:
For at komme fra Nr. Uttrup Kirke til vandringsstart og tilbage igen, må
vi bede dem, der kommer i bil, om at hjælpe med transport.
Udgift pr. deltager: 15,- kr. pr. vandringsdag. Afregnes direkte med
chaufføren. Når du melder dig til, beder vi dig oplyse, om du vil lægge
bil til.
Tilmelding til Gunhild Grarup: gunhild.grarup@gmail.com eller
tlf. 25 39 18 67 SENEST den 1/7.
Max. 20 deltagere. Din tilmelding er gyldig, når du har fået besked
tilbage om, at der er plads, og efterfølgende har betalt.
Betaling: Pilgrimsforeningens konto: 7420 1202137 (Nordjyske Bank)
eller Mobilepay 66992. Husk at anføre dit navn og ”Pilgrimssommer
2019”. Ved afbud senest 18/7 får du 800 kr. retur. Efter 18/7 ingen
tilbagebetaling.
Se i øvrigt: www.pilgrim-nordjylland.dk
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Vandringer fra det midlertidige pilgrimsherberg
i Nr. Uttrup Kirke
Nr. Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby.
Bus nr. 1 (mod Vodskov, Grinsted eller Hals) fra Busterminalen v.
banegården. Kører ca. hvert 10.-15. min.

Pilgrimssommer 2019
NPFs Projekt: Vandring ad Hærvejen i tre etaper
Ideen med ”Pilgrimssommer” blev afprøvet med godt resultat i 2018.
Nu prøver vi igen i 2019. Denne gang med vandringer ad Hærvejen.
Program: Se næste side.
Praktiske oplysninger: Se bagsiden.
HUSK TORSDAG: Du skal selv have madpakke med til frokost + det,
du har brug for til eftermiddagen samt vand til hele dagens vandring.
Ekstra tilbud: Efter dagenes vandringer indbydes til en halv times
frivillig ”pilgrims-yoga for trætte ben og hofter”.
------------------------------

Pilgrimssommer 2019 indgår i

NPFs ”Projekt vandring ad Hærvejen” som 2. etape
Projektet ser således ud:
1. Etape: Lørdag 4. maj 2019 Vandring ad hærvejen fra Frederikshavn
til Karup Kirke (Se hjemmesiden)
2. Etape: Pilgrimssommer 25.-28. juli 2019: Vandringe ad Hærvejen
fra Karup Kirke til Vodskov Kirke
(Se programmet næste side)
3. Etape: Lørdag den 7. september kl. 10.00: Vandring ad Hærvejen
Fra Vodskov Kirke via Lindholm høje til Nørre Uttrup kirke
(Se hjemmesiden)

Program
Torsdag 25/7
11.00: Ankomst, velkomst, kaffe m. bolle
12.00: Afgang til vandring. (NB: Husk din egen madpakke til frokost + vand.)
Etape: Karup Kirke – Try 12 km.
18.00: Aftensmad / oprydning
20.00: Aftenkaffe /the og samtale om dagen
21.00: Aftenandagt i kirken
22.00: Vi går til ro
Fredag 26/7
07.30: Morgenmad og madpakkesmøring
08.30: Morgenandagt i kirken
09.00: Afgang til vandring
Etape: Try – Jyske Ås 16 km.
18.30: Aftensmad
20.00: Aftenkaffe /the og samtale om dagen
21.00: Aftenandagt i kirken
22.00: Vi går til ro
Lørdag 27/7
07.30: Morgenmad og madpakkesmøring
08.30: Morgenandagt i kirken
09.00: Afgang til vandring
Etape: Jyske Ås – Ravnstrup 16 km.
18.30: Aftensmad
20.00: Aftenkaffe /the og samtale om dagen
21.00: Aftenandagt i kirken
22.00: Vi går til ro
Søndag 28/7
07.00: Vækning (Der skal pakkes og ryddes op!)
07.30: Morgenmad og madpakkesmøring
08.30: Morgenandagt i kirken
09.00: Afgang til vandring
Etape: Ravnstrup – Vodskov Kirke 13 km.
16.30: Afslutning ved Vodskov Kirke
(Bagagen bliver kørt til Vodskov. Efter aftale kan bagage-bilen køre til
banegården. Man kan også tage bus nr. 1 Vodskov-Aalborg)

