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Viborg kommune – og Hærvejen
I forbindelse med Viborg kommunes indsats for at forbedre vandreoplevelserne
langs Hærvejen har en lang række foreninger været indbudt til et formøde,
herunder Viborg Pilgrimscentrum.
Frem mod august har foreningerne fået til opgave at kigge nærmere på Hærvejen
for at vurdere faciliteterne undervejs. Helt lavpraktisk adgang til vand og toilet,
forsyning med mad; rastepladser, shelterpladser, bord- bænkesæt m.v. Hertil
kommer informationstavler, skiltning og afmærkning, hjælp til at finde vej, kort
og apps, og endelig inspiration til vandringen eksempelvis med temaer m.v. Der
kan også evt. komme ruteomlægning på tale, men her er vi i den dyre ende!
Hen over sommeren
arrangerer vi derfor fem
vandringer langs Hærvejen,
alle indenfor Viborgs
kommunegrænser. Vil du
være med, så kontakt mig
på Steen@europilgrim.dk

Du behøver ikke være med
hver gang, gruppen kan
godt være forskellig fra den
ene vandring til den anden.
1. vandring: Tirsdag den 28. juni kl. 10.00. Startsted: P-pladsen overfor
Stendalsvej 19, 7470 Karup J
Vi vandrer fra Stendal plantage ind i Viborg kommune og videre til herberget i
Hald.
2. vandring: Mandag den 4. juli kl. 10.00. Startsted Herberget i Hald,
Ravnsbjergvej, 8800 Viborg.
Vi vandrer fra herberget i Hald til Domkirken i Viborg.
3. vandring: Fredag den 8. juli kl. 10.00. Startsted Domkirken i Viborg.
Vi vandrer fra Domkirken i Viborg til havnen i Hjarbæk.
4. vandring: Tirsdag den 12. juli kl. 14.00. Startsted havnen i Hjarbæk til
Skringstrup.
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5. vandring: Mandag den 18. juli kl. 14.00. Skringstrup til Hvam kirke i
Gammel Hvam – lige syd for Aalestrup (som er udenfor Viborg kommune).
Hver af vandringerne er omkring 10-12 km.
Alle er velkomne til at vandre med.
Eventuel nærmere information om hver vandring, når jeg har tilmeldingerne.

Vandre-rejse til Trondheim.
Rejseplan: Afrejse mandag morgen den 12. september fra Viborg. Kørsel til
Hirtshals, færgesejlads til Langesund i Norge, herfra buskørsel til Gausdal, hvor
vi overnatter. Tirsdag morgen afgang med bussen mod Trondheim, hvor vi
ankommer over middag. Dagen bruges på indkvartering og byvandring.
Onsdag, torsdag og fredag: Vandredage i
Trondheims smukke omegn og oplevelse af
pilgrimsmiljøet i byen m.m.
Lørdag morgen – 17/9 - afrejse og kørsel
med bus til Oslo, hvor vi overnatter. Søndag
morgen kører vi til Göteborg og sejler til
Frederikshavn – og kører videre til Viborg.
Indkvartering på Thon hotel, dels i
Skeikampen, dels i Trondheim – og på Comfort hotel i Oslo – alle steder incl.
morgenmad.
Frokost og aftensmad er ikke med i prisen nedenfor.
Hele turen til følgende priser:
Enkeltværelse: kr. 8.300 (der er kun et begrænset antal enkeltværelser).
Dobbeltværelse: kr. 6.100
Tre-sengs værelse: kr. 5.700.
Jeg kan kun beklage de høje priser, men Norge er et dyrt land at rejse i!
Der er p.t. alle mulige forbehold, herunder for ændringer i valutakurser og
eventuelle prisstigninger på eks. brændstof m.m. Der tages også forbehold for
ledig kapacitet – og endelig er der ændringer i corona-situationen. Prisberegning
er sket på baggrund af min. 30 tilmeldte deltagere.
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Busrejse har den fordel, at bussen også er til rådighed i Trondheim og vi kan
derfor blive kørt ud til vandringernes startsteder – og evt. også afhentet.
Det mere detaljerede program er endnu ikke udfærdiget, men jeg rejser til
Trondheim i sommer og skaber kontakterne og finder vandreruterne.
Tilmelding: Alle, som vil med på turen, skal tilmelde sig på mail til
Ole@viborgpilgrimscentrum.dk senest den 30. juni 2022.
Indenfor kort tid derefter skal 1. rate på kr. 3.000 indbetales – og restbeløbet
betales senest den 10. august 2022.
Vi har en liste med interesserede, men det er altså nødvendigt, at du tilmelder dig
direkte til nævnte e-mail.
Eventuelle spørgsmål: Steen@europilgrim.dk - eller tlf. 30 34 52 69.

Kommende aktiviteter:
Inden sommerpausen er der blot en enkelt
vandring.
Søndag den 26. juni kl. 10.00.
Vi mødes ved Læsten kirke, Kirkestien 6,
Læsten, 8920 Randers NV.

Vandreruten går mest nedad, men først skal vi
op på Kragbjerg Høj (57 meter over havet) og
nyde udsigten – herfra videre til Fussingø.
Vandringen er på ca. 8 km og alle er velkomne.
Fælles kørsel fra Viborg Pilgrimscentrum kl.
9.15.

Flere muligheder for pilgrimsvandring:
Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter har planer om snart at forsøge sig
med oversigter over pilgrimsvandringer i Danmark, og det ser vi frem til. I
mellemtiden er her et par muligheder hos andre foreninger:
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Birgittaforeningen i Mariager
Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften ud langs
Mariager Fjord, og undervejs kan vi glæde os til at høre én af Johannes
Møllehaves herlige fortællinger.
Vandringen er på ca. 5 km og foregår i roligt tempo. Vi afrunder denne aften
omkring bålpladsen i Klosterhaven med sang, hyggeligt samvær - og lidt til ganen.
Mødetid og sted: Tirsdag den 21. juni kl. 18.30 på P-pladsen ved Mariager Kirke
Pris: 25 kr. for ”ikke medlemmer”.
Alle er velkommen!

www.birgittaforeningen.dk

Østjysk Pilgrimsforening har en del aktiviteter her i løbet af sommeren, de kan
alle findes på foreningens hjemmeside: https://oestjysk-pilgrimsforening.dk/
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