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Pinsevandring 
1-dags vandring 

21. maj (2. pinsedag) 
 
 
 

 

 

 
 
 

Vi mødes ved Davinde Kirke (Tingkærvej 200, Odense SØ) kl. 9.15 –  
og vandrer de ca. 4 km. til Den romantiske Have, Sanderumgaard,  

hvor vi deltager i friluftsgudstjenesten kl. 11. 
Efter at have spist vores medbragte mad går turen mod Odense Domkirke.  

Vi har flere korte ophold undervejs, hvor vi synger en sang og beder en bøn. 
 Turen går ned om Odense Å  

og ind forbi Eventyrhaven med pilgrimstræet og bænken. 
Ved ankomst er der kaffe og kage i Sct. Knuds salen ved Domkirken. 

Dagen afsluttes med pilgrimsgudstjeneste i Domkirken kl 16.30. 
Turen er både på asfalt og stier og er på ca. 20 km. 

Pris: kr. 30,-. Ingen tilmelding.  
Alle er velkomne. Madpakke medbringes. 

 
 
 

Nærmere oplysninger: 
Gitte Østergaard, mail: gitteostergaard@turbopost.dk    Tlf. 2818 1961 
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Vi går fra Seniorhuset (Toldbodgade 5) kl. 11 
 til Jernalderlandsbyen (Store Klaus 40) 

Vi går på stien langs Stavids Å. 
På bænkene ved Jernalderlandsbyen spiser vi vores medbragte mad og drikkelse. 

Man kan (mod entré) vælge at gå ind i landsbyen,  
eller gå turen tilbage  

eller evt. køre med bus 191. 
Turen er på 4,5 km. 

Ingen tilmelding. 
 
 

 
Nærmere oplysninger: 

Turleder Niels Erik Søndergård  
n.e.s.@youmail.dk  
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Gang i uge 23 
 

Vandring fra Seniorhuset til 
Jernalderlandsbyen 

 
Mandag d. 4. juni 
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Ruten går gennem nogle af de flotteste landskaber I Sønderjylland, forbi Sønderborg Slot, 
Dybbøl Mølle og skanserne ved Dannevirke. 

 
Start mandag kl. 12:  Vandring fra færgehavnen, Fynshav til Sønderborg. Overnatning på 
vandrehjem. 
 
Tirsdag: Vandring til Rinkenæs. Overnatning i campinghytter. 
 
Onsdag: Vandring til målet i Wassersleben/Padborg. 

 
Alle dagsvandringer er på 20 km. og vandretempoet bliver afpasset, så børn fra 10 år vil 

kunne være med på turen! 
 

Deltagerbetaling: 2 overnatninger og bagagetranport ca. kr. 425,- +  kost. 
Transport til startstedet: Via Faaborg og færge til Fynshav eller via Sønderborg med tog/bus. 

Bagagen bliver transporteret mellem overnatningsstederne. 
Supplerende oplysninger og tilmelding: 

Troels Beck trbeck45@gmail.com  
Betaling via mobilepay til: 20 66 26 49 

 
Bemærk: Tilmelding inden 30. juni (grundet endelig booking af overnatning) 

 
Turen er i samarbejde med Danske Santiagopilgrimme 
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Vandretur på Gendarmstien 

Mandag til onsdag d. 15.-17. oktober (efterårsferien) 
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