
 
 

 

Aktiviteter 2021 
 
 
Lørdag 8. maj: Bjørnø - en perle i det sydfynske øhav (5 km vandring) 
Kr. 185,- incl. færge og frokost. 

OBS: Der er få pladser ledige! 
 

9. – 11. juni: Fynshav - Kollund (Pilgrimsruten og Gendarmstien) 
52 km vandring m. bagagetransport 
Start i Bøjden eller Fynshav.  
Overnatning i dobbeltværelser på Hotel Sønderborg Kaserne og Small Hotel, Flensborg Fjord. 
Vi følger Gendarmruten fra Høruphav, langs kysten ind til Sønderborg. 
Næste dag forbi Dybbøl Mølle frem til Kollund.  
Læs mere på: www.santiagopilgrimme.dk / det sker 
 
 

Søndag 25. juli: Bellinge – Odense (12 km ifm. jubelåret i Spanien) 
           Kl.14.00 fra Bellinge kirke. Langs Odense å ind til Gråbrødre Klosterkirke, hvor vi deltager i 

gudstjenesten kl. 17. 
 Efter gudstjenesten arbejdes der på at arrangere samvær og spisning, måske med live transmission 

fra Santiago de Compostela, hvor der i jubelåret er festdag! 
  

31. juli – 6. august     Vil du med til Norge??…( med fly og tog)   
71 km vandretur med Santiagoforeningen på Dovrefjell ved Dombås, et unikt landskab i 1400 meters 
højde med udsigt til flere kendte bjergmassiver - og måske en chance for at se vilde moskusokser.  
Vi vandrer ad den gamle kongevej = Pilgrimsleden frem til Trondheim. Der vil være bagagetransport.  
Læs mere på: www.santiagopilgrimme.dk / det sker 
 
30. august – 3. september 
Esbjerg - Ringkøbing (78 km vandring m. bagagetransport) 
Få pladser tilbage.  
 
Torsdag 23. september 
Vi besøger Viborg, med rundvisning i Domkirken, hvor vi mødes med Maja Engelhardt, kunstneren 
bag domkirkens nye hoveddør. 
Maja Lisa Engelhardt, der til daglig bor i Paris med sin mand Peter Brandes, har stået for 
kirkeudsmykning i adskillige andre danske kirker. 
Information og tilmelding til: bfrom@nal-net.dk 

 
 

1.-3. okt. (obs ændret dato) 33 km. vandring på Ærø kun med dagturs-rygsæk 
Læs mere på www.swantiagopilgrimme.dk / Det sker 
 

Alle vandringer: tilmelding til trbeck45@gmail.com  – Turen til Viborg til bfrom@nal-net.dk  

 

Odense Pilgrimskreds/Seniorhus Odense 

http://www.santiagopilgrimme.dk/
http://www.santiagopilgrimme.dk/
mailto:bfrom@nal-net.dk
http://www.swantiagopilgrimme.dk/
mailto:trbeck45@gmail.com
mailto:bfrom@nal-net.dk

