
Foreningen Den Danske Klosterrute 

Foreningens formål er at arbejde for Den Danske Klosterrutes beståen og videreførelse, samt 
at fremme rutens brug.  

Foreningen blev oprettet på en generalforsamling den 13. januar 2007, og bestyrelsen for 
foreningen består af 5 medlemmer, der har en valgperiode på 2 år. Vedtægter kan fås ved 
henvendelse til formanden. 

Bestyrelsen består af følgende personer: 

Erling Bjerrum-Petersen, Kirkevej 3, Abild, 6270 Tønder (formand) 74722850 ebp@km.dk  

Peter Møller Jensen, Horsebakken 61 B, 2400 København NV (næstformand) 31 61 73 50  
38285557 pmj@km.dk  

Karen-Marie Holst Jannerup, Klosterjordet 8, 1.s.,1 , 9000 Aalborg (kasserer) 25470425 
kmhj@klosterruten.dk  

Søren Hansen, Over Isen Vej 16, Isenvad, 7430 Ikast, tlf. (sekretær) 2029 7158  
sorenh@email.dk  

Arne Rasmussen, Karlslunde Mosevej 42, 2690 Karlslunde, 51364656 
arne-bo@webspeed.dk  

Kontingent er 100 kr. pr. år. pr. person. 

Medlemskab opnås ved at indbetale kontingentet på foreningens konto i Sparekassen Dan-
mark af 1871 Nytorv afd. (Reg. nr. 9070 og kontnr. 0001288792) eller MobilePay 2547 0425 
og sende navn og adresse og gerne E-mail til kassereren.  

Henvendelser ang. foreningens arbejde kan rettes til bestyrelsens medlemmer. 

Indmeldelsen sendes til Karen-Marie Holst Jannerup.                                                    Den 4.8.2022 
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Foreningen Den Danske Klosterrute holder årsmøde den 
17. september i Løgumkloster kl. 14. 

I samarbejde med forlaget Eksistensen holder foreningen 
reception i anledningen af udgivelsen af den nyreviderede 
bog ”Den Danske Klosterrute: Gennem Sønderjylland til 
Ribe” . 

Bogen udgives som E-bog og er nyrevideret af Gunnar Ka-
sper Hansen. 

Der arrangeres vandringer til og fra Løgumkloster, en by-
vandring om formiddagen og fællesspisning på Løgumklo-
ster Højskole om aftenen. Se mere på hjemmesiden. 

Den Danske Klosterrute har to 
sider på Facebook.  

Den Dansk Klosterrute er en 
informationsside fra bestyrel-
sen 

Den Danske Klosterrute Pil-
grimsvandring er en offentlig 
gruppe, hvor man tilmelder 
sig, og alle tilmeldte kan læg-
ge tekst og billeder fra van-
dringer ind på siden eller gøre 
reklame for vandringer på 
Klosterruten. 
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Bøgerne om Den Danske Klosterrute er skrevet til alle, der har lyst til at 
kombinere natur- og kulturoplevelser med muligheden for eftertanke og 
åndelig fordybelse. 
 
Den Danske Klosterrute er i alt ca. 2300 km lang og går fra Helsingør på 
Sjælland til Frederikshavn i Nordjylland. Ruten forbinder ca. 50 steder, 
hvor der blev bygget klostre i middelalderen, og guidebøgerne beskriver 
kirker og kulturseværdigheder på ruten. Klosterruten går som regel ad stier 
og små veje og slynger sig ind og ud i landskabet for at komme igennem 
Danmarks smukkeste natur. 
 
Bogserien om Den Danske Klosterrute indeholder en generel karakteristik 
af strækningen, en detaljeret gennemgang af ruten punkt for punkt, forteg-
nelser over overnatnings-, spise- og indkøbssteder, adresser på turistkonto-
rer og andre praktiske oplysninger om den pågældende strækning og bag-
grundsstof.  
Bøgerne er forsynet med fotos og detaljerede rutekort. Dertil findes en net-
guide på www.klosterruten.dk, som bl.a. indeholder tips til vandreturen, 
regler for adgang til naturområder og private veje, adresse- og litteraturli-
ster, rettelser på udgivelsestidspunktet og tilføjelser.  

 
Klosterruten er 
tilrettelagt for 
vandrere, men 
kan også an-
vendes af cyk-
lister, hvis 
man er indstil-
let på også at 
benytte mange 
grusveje og 
stier. Enkelte 
steder må man 
trække cyklen 
eller benytte 
forslag til en 
alternativ cy-
kelvej. Bilister 
kan med stor 
fordel bruge 
bøgerne som 
seværdigheds-
guide. 

Den Danske Klosterrutes logo, er en sammenkobling af 
et retvendt og spejlvendt “K” for Klosterruten, Andre-
askorset (“X”, der også kendes fra europæiske fjernvan-
dreveje) og et Kristusmonogram, der består af begyndel-
sesbogstaverne “I” og “X” (=ch) i navnene Jesus og Kri-
stus på græsk. 
 
 

Under hovedtitlen ”Den Danske Klosterrute” er udkommet  

”Gennem Sønderjylland til Ribe” 2006 (nyt revideret oplag i 2007),  
”Fra Ribe til Viborg - med Hærvej og Søhøjland” 2007,  
”Fra Helsingør til Slangerup - med Eskilsø” 2010,  
”Fra Slangerup til Roskilde” 2010,  
”Fra Roskilde til Slagelse” 2012,  
”Fra Slagelse til Vordingborg” 2012. 
”Sydfyn - med Langeland, Tåsinge, Turø og Ærø” 2015. 
”Lolland - Falster” 2017. 
”Fra Viborg til Aalborg - herunder Birgittaruten” 2017. 
”Fra Ålborg til Frederikshavn” 2020 

Yderligere oplysninger om Den Danske Klosterrute kan ses på hjemmesiden 
www.klosterruten.dk eller på forlagets hjemmeside www.Eksistensen.dk eller 
på Facebook: Den Danske Klosterrute 

Foreningen vil hvert år arrangere pilgrimsvandringer på udvalgte strækninger 
på Klosterruten, og foreningens medlemmer vil modtage særskilte invitationer 
til disse vandringer. 

Medlemmerne vil få indkaldelse til årsmøde med generalforsamling, som af-
holdes forskellige steder i landet, og ligeledes vil foreningen lave nyhedsbreve 
via E-mail. 
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