
 
 

 

Aktivitetsoversigt efterår 2019 

Odense Pilgrimskreds  

 

 
Vandretur i De fynske Alper  

Lørdag d. 21. september  
Mødested: Dannebrogsgade , Odense kl. 08.15, hvor vi fordeler os i bilerne. 

Bus 111 fra Fåborg kl. 09.57 til Trente Mølle. Turen er på 14 km.  
Tilmelding (max. 30 personer) senest 13. september til turens kontaktperson: 

Troels Beck: sms 20 66 26 49 eller trbeck45@gmail.com  
 

Vandretur på Pilgrimsruten på Vestfyn: Odense – Langesø - Skallebølle  
Mandag d. 7. oktober  

Mødested : Seniorhuset, Toldbodgade 5, kl. 09.00. Ruten er på 22 km. 
Tilmelding: Sms på 28 18 19 61 til turleder Gitte Østergaard    

eller til Lis Hornemann (onsdage 9 – 15 i Seniorhusets reception) 
Suppl. information: Gitte Østergaard 28 18 19 61 

 
Vandretur på Pilgrimsruten på Vestfyn: Vissenbjerg – Paddesø – Harndrup 

Mandag d. 14. oktober 
Mødested: Odense Banegård. Med bus 130 kl. 07.48 

Turen er på ca. 19 km.  
Tilmelding: Sms på 20 66 26 49 til turleder Troels Beck 

eller til Lis Hornemann (onsdage kl. 9 -15 i Seniorhusets reception) 
Suppl. information: Troels Beck 20 66 26 49 

 
Efter Caminoen: Café-aften på Froggy´s i Odense 

Torsdag d. 7. november kl. 17 – 19 
Et ”træf”, hvor du kan mødes med andre Camino-vandrere  

og mindes gode oplevelser og udveksle erfaringer. 
Alle er velkomne.  

Send mail til Troels Beck på trbeck45@gmail.com , hvis du forventer at dukke op. 
 

Debat/foredrag 
Mandag d. 18. november kl. 16.30 – 18.00 i Seniorhuset 

En folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle 
v/ Jesper Hougaard Larsen, præst for flygtninge og indvandrere ved Odense Domkirke. 

Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Entré: kr. 40,- 
 
 

Spørgsmål eller kommentarer til: 
Troels Beck  20 66 26 49  trbeck45@gmail.com 

Lis Hornemann  28 73 18 15  lis.hornemann@gmail.com 

OBS!!!  Nærmere beskrivelse findes  som opslag i Seniorhuset og på hjemmesiden 
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Vandretur i De fynske Alper lørdag d. 21. september 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

 

Mødested: Dannebrogsgade, Odense kl. 08.15 
Vi kører til Fåborg og tager bus 111  kl. 09:57 og kører til startstedet for dagens vandretur:   
Trente Mølle*, Trentevej 7, Ny Stenderup, 5672 Broby. 
Herfra kl. 10:30, hvor vi følger Øhavsruten. 
Hver deltager medbringer egen madpakke og tøj efter vejret (regntøj, varmt tøj).  
Vi holder pause ved Restaurant Skoven, der er ca. midtvejs på dagens 14 km rute. 
Bemærk: Frokost udendørs, så husk noget at sidde på, avis, plastik, eller lign. 
Derefter fortsætter vi over ’Lerbjerg’ og ned til ”mål” = rutebilstationen i Faaborg. 
Ankomst mellem kl. 15 -16. 
Turen er dejlig kuperet med flotte, skiftende naturlandskaber. 
Børn over 12 år er velkomne. 
 
 
Hellig kilde 
*) Ved Trente Mølle stopper vi ved en af datidens hellige kilder, hvor folk kom langvejs fra.  
De helbredende kilder, virkede bl.a. mod: Blindhed, bulne fingre, sår, gigt. For at helligkildernes magiske evner skulle virke, var der 
visse regler, som skulle overholdes:  
1) Turen til kilden skulle foregå i tavshed  
2) Man måtte ikke tale eller hilse, hvis man mødte nogen undervejs  
3) Efter at have drukket vand fra kilden, skulle man lægge nogle penge i stedets keramikkrukke  
4) De syge skulle skifte til nyt tøj.  
Det var københavnerne, som døbte området ’Fynske alper’, når de kom på ferieophold. De var ikke vant til disse høje bakker:  
Trebjergs top ligger 128 m oh. og Lerbjerg 126 m oh. 

 
Information og tilmelding senest 13. september (max 30 personer) til: 
Troels Beck  på mail trbeck45@gmail.com eller sms på 20 66 26 49 
Deltagerbetaling : kr. 25,- + transport (bil + bus) 
Vi satser på, at der er nogle, som vil lægge bil til mod kørselstilskud kr. 50,- pr deltager, der afregnes direkte 
med chauffør. 
Vi kører fra Odense, Banegården/Dannebrogsgade kl 08:15 

 

Odense Pilgrimskreds/Seniorhus Odense 
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Vandretur på Pilgrimsruten på Vestfyn 

Odense – Langesø – Skallebølle  
Mandag d. 7. oktober 

 

 

 
 
Mødested: Seniorhuset, Toldbodgade 5, kl. 09.00 
Vandring via Langesøstien til Langesø. 
Frokostpause og derefter videre til Skallebølle. 
Turen er på 22 km og vi holder flere pauser undervejs. 
 
Hjemtur: Bus 130 fra Skallebølle. Afg hver 30. min. 
Ankomst: Odense Banegård sidst på eftermiddagen 
 
Deltagergebyr: kr. 40,-, der betales på turen (+ udgifter til bus ud/ hjem) 
 
Tilmelding: Sms til 28 18 19 61 til turleder Gitte Østergaard  
eller til Lis Hornemann (onsdage kl. 9 – 15 i Seniorhusets reception) 
 
Medbring: Madpakke, drikkelse, tøj efter vejret og årstiden (regntøj, varmt tøj) 
 
Deltagerforudsætning: Almindelig vel gående, dvs. 4 km /time 
 
Suppl. information: Gitte Østergaard på 28 18 19 61 

 
 

Odense Pilgrimskreds/Seniorhus Odense 
 



 
 

 

 
Vandretur på Pilgrimsruten på Vestfyn 

Vissenbjerg – Paddesø – Harndrup 
Mandag d. 14. oktober 

 
 
Mødested: Odense Banegård kl. 07.48 med bus 130. 
Ankomst kl. 08.23 til Vissenbjerg Kirke. 
Vandring herfra til Andebølle og videre på ”pilgrimssporet” mod vest. 
 
Mål: Harndrup by – efter flere pauser undervejs incl. frokostpause. 
Turen er på ca. 19 km. 
 
Hjemtur: Bus 826U kl. 16.30 til Vissenbjergcentret  
og derefter videre med bus 130 kl. 16.57 til Odense. 
 
Ankomst: Banegården, Odense kl. 17.26 
 
Deltagerbetaling: kr. 40,-, der betales på turen (+ udgifter til bud ud/hjem)  
 
Tilmelding: Sms til 20 66 26 49 til turleder Troels Beck 
eller til Lis Hornemann (onsdage kl 9 – 15 i Seniorhusets reception) 
 
Medbring: Madpakke, drikkelse, tøj efter vejret og årstiden (regntøj, varmt tøj). 
 
Deltagerforudsætning: Almindelig  vel gående, dvs. 4 km/time 
 
Turen ligger i uge 42 (skolernes efterårsferie) så unge over 12 år kan deltage. 
 
Suppl. information: Troels Beck på tlf 20 66 26 49 
 

 
Odense Pilgrimskreds/Seniorhus Odense 

 



 
 

 

 
Efter camino´en 

 
Café-aften torsdag d. 7. november  

kl. 17 – 19 
 
 
 

Landet over har Danske Santiagopilgrimme tilrettelagt nogle ”træf”, hvor du kan mødes 
med andre Camino-vandrere og mindes gode oplevelser og udveksle erfaringer. 

En uformel café-aften. 
 

I Odense mødes vi på Froggy´s Café, Vestergade 68, 5000 Odense. 
 

Alle er velkomne. 
 

Hvis du forventer at dukke op til café-mødet, send da gerne en mail herom, så vi kan 
meddele cafeen, hvor mange vi cirka forventer at blive. 

 
Kontaktperson: Troels Beck, Vissenbjerg. Mail: trbeck45@gmail.com  

 

 
Vel mødt på Froggy´s ! 

 
 

 
Odense Pilgrimskreds/Seniorhus Odense 
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Debatmøde i Seniorhus Odense 

Mandag d. 18. november  
kl. 16.30 – 18.00 

 
En folkelig og en kirkelig integration på tværs af etniske og 

religiøse forskelle 
 
 

Mange kulturer og religioner er repræsenteret i Odense (buddhister, hinduer, 
muslimer, kristne, jøder m. fl.). 

Kom og hør hvordan Folkekirken i Odense møder disse mennesker med forskellige 
religiøse og kulturelle baggrunde. 

 
 

 

 
Jesper Hougaard Larsen, præst for flygtninge 
og indvandrere ved Odense Domkirke 
og projektleder i Folkekirkens Tværkulturelle 
Samarbejde i Odense (FTS) 
fortæller om mødet med flygtninge og 
indvandrere i de folkelige og kirkelige aktiviteter. 
 
 
Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Entré kr. 40,- 

 
Odense Pilgrimskreds/Seniorhus Odense 


