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Nyhedsbrev august 2022 
Foreningen  
Den Danske Klosterrute 
 

 
Årsmøde med generalforsamling og udgivelse af E-bogen: 
”Den Danske Klosterrute – Sønderjylland”. 

 

Den Danske Klosterrute holder årsmøde lørdag den 17. september i Løgumkloster, og der vil være en 

reception i anledningen af genudgivelsen af en revideret udgave af ”Den Danske Klosterrute – 

Sønderjylland”. Bogen genudgives som E-bog.  

Der arrangeres vandring fra Bov til Løgumkloster inden årsmødet og vandring fra Løgumkloster til Ribe efter 

årsmødet. Se orientering nedenunder. 

Lørdag formiddag arrangeres en byvandring i Løgumkloster og omegn. 

Lørdag eftermiddag holdes reception for den nye bogudgivelse og foreningen Den Danske Klosterrute holder 

årsmøde og generalforsamling. 

Senere på eftermiddagen arrangeres rundvisning i Løgumkloster Højskoles middelalderhave og vi slutter 

lørdagen med fælles middag på Løgumkloster Højskole. Der vil være mulighed for at overnatte på 

Løgumkloster Højskole. Priser for middag og overnatning kommer senere samt tilmelding. 

 

Søndag formiddag er der festgudstjeneste i Løgumkloster kirke. 

------------------------------------------------------------ 

 

1. og 2. udgave af ”Den Danske Klosterrute: Gennem  

Sønderjylland til Ribe” af Jens Kristian Krarup er  

begge udsolgt fra forlaget. 

Derfor har Gunnar Kasper Hansen sag ja til at  

revidere teksterne og foreningen vil sammen med  

forlaget Eksistensen holde reception i anledningen  

af nyudgivelsen. 

Bogen bliver lavet som E-bog, hvor der er tilhørende  

reviderede digitale kort 
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Vandring til pilgrimstræffet 16.-18. september i Løgumkloster. 

 

Vandring starter fra Bov til  

Løgumkloster i dagene 12. - 16.  

september Det tidligere vandrerhjem  

i Løgumkloster, der nu er  

forsamlingshus, tager imod  

overnattende gæster, og der er plads  

til 24 pilgrimme i 2-sengs, 4-sengs og  

6-sengsværelser. Det koster 1.200 kr.  

for overnatning i de 4 værelser, der  

har eget bad eller 900 kr. for  

overnatning i de 3 værelser, der har  

fælles bad. Der er kun fællesværelset  

uden bad tilbage. Dertil kommer  

udgifter til transporten, ca. 375 kr. t/r  

i bil inkl. benzin og broafgift og ca.  

125 kr. frem og tilbage til ruten i løbet af ugen, dvs. ca. 500 kr. pr. person i alt, som passagerne afregner 

med chaufførerne. Og så er der naturligvis udgifter til forplejning i 7 dage - vi har køkken til rådighed på 

stedet, så det kan nok gøres rimeligt billigt... 

Mere om turen og tilmelding skal ske til Peter på e-mailadressen: pmj@km.dk 

 

Vandring efter pilgrimstræffet i Løgumkloster 

 
Vandring på Den Danske Klosterrute fra Løgumkloster  
til Ribe 80 km, den 19-22 september.  

Vi bor på vandrehjemmet i Løgumkloster og tilmelding  
skal ske senest den 14. august til Arne.  

 

Alle er velkomne til at deltage.  

Spørgsmål og yderligere oplysninger til Arne tlf. 5136 4656  
eller arne-bo@webspeed.dk 
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