
 
 

 

3-dages tur: Fynshav > Kollund 
 

9. – 11. juni 2021 
52 km vandring (21+21+10 km) med bagagetransport 
 
Dag 1: Vi mødes onsdag kl. 10:00 v. færgelejet i Fynshav på Als. 
Vi tager færgen kl. 09.00 med ankomst Fynshav kl. 10:00. 
Ruten på ad bakkede små veje, der slynger sig 
igennem marker og skov frem til Høruphav. Derfra på Gendarmstien 
Middag på restaurant i byen. 
 
Dag 2: Dagens vandring går til Rinkenæs. Fra Sønderborg ad Gendarmstien,  
Stien går syd for Dybbøl Mølle helt ude ved kysten. Vi krydser ind over Broagerland til 
Broager by. Overnatning på Danhostel Flensborg Fjord i Rinkenæs. 
 
Dag 3: Ad Gendarmstien frem til endemålet, Fakkelgården i Kollund. 
Herfra starter hjemrejsen ved 15-tiden. Enten med lokalbus tilbage til Fynshav og med 
færgen til Fyn. Eller ta’ ICL-lyntog kl. 15:45 fra Gråsten station  
mod Kolding (Aarhus, Odense, København). 
 
 Der vil være plads til 14 deltagere. På overnatningsstederne vil vi søge  
indkvartering med højest to personer pr. værelse. Din tilmelding betragtes først  
som bindende efter vi har bekræftet vilkårene for turens gennemførsel. 
 
Information / tilmelding  
pr. mail til Odense Pilgrimskreds TrBeck45@gmail.com  
- med navn, adresse, telefon samt mailadresse. 
Når din tilmelding er bekræftet, betales turens pris kr. 1.260,- 
der dækker: Tilmeldingsgebyr, bagagetransport, 2x overnatning (hotelpriser!) 
m. morgenmad, 2 x frokostpakke, middag på restaurant. 
Betaling til turleder Troels Beck, via mobilepay: 2066.2649 eller efter aftale. 
Du betaler selv transport til og fra start- og slutstedet. 
På vandrehjemmene forefindes dyner, men sengelinned skal medbringes.  
Bagagen bliver sent pr. bil fra sted til sted. Du bærer selv en lille dagtursrygsæk. 
Endvidere medbringes en madpakke til onsdag. 
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1 dags tur: ”Santiago dag” 
i forbindelse med jubelåret i Spanien. 

 
Vandring fra Bellinge til Odense, søndag 25. juli. (12 km) 

 

Vi mødes kl. 14.00 ved Bellinge kirke. 

Vandrer 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! 

 

Tilmelding til turen: 

Send mail senest 10. juli til: Trbeck45@gmail.com 
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5-dages tur: Langs Vestkysten 
 
 
Esbjerg - Ringkøbing 75 km vandring 30.august – 3. september                                                           
19 km i snit pr. dag m. bagagetransport 
Mødested: Esbjerg Banegård, mandag kl. 11:30.                                                                  
 
 
Dag 1: Vi vandrer fra Esbjerg, langs kysten, forbi det markante vartegn for byen, ”De fire mænd”, ni meter høj skulptur, der 
skuer ud over havet mod Fanø og sundet. Vi passerer Hjerting og igennem Marbæk plantage. Overnatning i Ho.                                                     
 
Dag 2: Forbi det meget spændende museum Tirpitz med udstilling om egnens vilde natur samt om rav, havets guld. 
(Mulighed for kort besøg der). Frokostpause i Blåvand. Vandring fra Børsmose strand forbi Filsø, der er blevet genetableret til 
en af Danmarks største søer med rigt fugleliv, havørne og falke m.v. Sidste del af dagens vandring bliver to kilometer direkte 
nede på stranden frem til Henne Strand. Overnatning på Henne Vandrehjem.                                                                                               
 
Dag 3: Vandring til Nymindegab, igennem Naturpark Vesterhavet med Blåbjerg plantage der næsten overalt har præg af 
sandflugt og byder på  natur med hede, egekrat og plantage. Frem til Nymindegab, i dag en ferieby. I 1800-tallet en af de 
vigtigste fiskelejer på Vestkysten med kanal ind til Ringkøbing fjord. Overnatning på Nymindegab vandrehjem.                                
 
Dag 4: Igen ud på ’Vesterhavsstien’ (der går fra Blåvandshuk til Skagen). Vi vandrer på den 1-2 km brede Holmsland 
klittange, der afskærer Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet, forbi Tipperne, hvor der er et rigt fugleliv.  Ruten går på stier bag 
klitterne, flere steder igennem feriehusområder. Overnatning i campinghytter på Nordsø Camping i Aargab.                                                                                          
 
Dag 5: Om formiddagen nyder vi havet og naturen ved campingpladsen. Over middag med lokalbus til Ringkøbing, hvor 
turen slutter. Derfra bus forbindelse til Herning og videre med tog. 
 
Praktiske oplysninger: 
Pris kr. 2975,- der dækker: Tilmeldingsgebyr, 4 x overnatninger (så vidt muligt i 2-sengsrum),, morgenmad, 3 x frokost (dag 
3,4,5)  4 x middag, bagagetransport, transport på ruten.  Yderligere udgift: Egen transport til og fra turen, frokost dag 2, evt. 
entre til Tirpitz   kr. 145, drikkevarer. Sengelinned medbringes. Madpakke til dag 1. 
 
Information og tilmelding  
pr. mail til Odense Pilgrimskreds:  Trbeck45@gmail.com 
- med navn, adresse, telefon og mailadresse. Deltagerantal: 14. 
Er du interesseret så tilmeld dig, senest 1. juli. 
Herefter foretages indbetaling til turleder Troels Beck, via mobilepay 2066.2649 eller efter aftale. 
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