
 
 

 

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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7-dages tur: Norge, Dovrefjell > Trondheim 
 

Vandring på pilgrims ruten 31/7 – 6/8 (71 km) 
Startsted: København. 
 
Dag 1. Afhængig af antal deltagere, vælger vi den billigste rejsemåde frem til Dombås.  
Er vi under 10 deltagere, så flyver vi og videre i tog. Er vi over 10 bliver turen med egen bus via  
Oslo-båden fra København (med deraf plus én rejsedag ud og hjem). Første overnatning er på  
Budsjord, en middelaldergård i Dombås, der tidligere var bispegård. 
 
Dag 2. Vi starter vandringen fra Dombås op over Dovrefjell, der med sine 1400 meter over havet  
byder på et unikt landskab med udsigt til flere kendte bjergmassiver. Her er – som det eneste sted  
i Norge - chance for at se vilde moskusokser. Vi skal 500 højdemeter op over den gamle kongevej,  
så vi gi’r os god tid. Efter en brat start flader leden ud og går over i brede stier frem til overnatning  
på pilgrimsstedet Fokstugu,13 km. 
 
Dag 3. En kort dagsetape til Furuhaugli hytterne. Vi vandrer langs en elv i let kuperet højfjelds  
terræn. Vi er over trægrænsen. Overnatning i Furuhaugli, 8 km. 
 
Dag 4. En storslået etape igennem fjellheimen på gode stier til Hjerkinn I middelalderen var  
strækningen over Dovrefjell sandsynligvis den mest frygtede, hvor mange frøs ihjel, inden der blev bygget  
fjeldhytter,16 km. 
 
Dag 5. En behagelig etape med udsigt til de store bjerge Snøhetta og Rondane. Er vi heldige kan  
vi se moskusokser og vildren. Frem til den historiske Fjeldstue ’Kongsvold’, som allerede i 1670  
fik officiel status som ’statlig fjellstue’. Herfra med lokaltog til tæt på byen Øysanden. Kort vandretur  
frem til ’Sundet gård’, hvor der overnattes, 12+3 km. 
 
Dag 6. Sidste etape frem til Trondheim, gennem bl.a. frodige landbrugsområder. 19 km. 
Nidarosdomen i Trondheim med den mægtige katedral, hvor Olav den Hellige er begravet, er ende- 
målet for den norske pilgrimsrute (fra Oslo til Trondheim). Pilgrimsruten, vi følger, er mere en 350 år  
gammel. Ruten kaldes også ’kongeruten’, idet der i den norske grundlov står, at Kongeriget Norges  
regent skal krones i Trondheim. Så der var ingen vej udenom, også de norske konger har måtte ta’ 
turen op over Dovrefjell! 
 
Dag 7. Hjemrejse med fly fra Trondheim via Oslo til København, hvor turen slutter. 
 
Information og tilmelding 
pr. mail til Odense Pilgrimskreds: Trbeck45@gmail.com -med navn, adresse, telefon og mailadresse.  
Turens pris ca. Dkr. 5.100- + transport til Norge og hjem, hvis fly+tog ca. + Dkr. 2.400,- 
Inkluderet i prisen er:  Bortset fra drikkevarer, alle udgifter fra København, til vi er hjemme igen, dvs. tilmeldingsgebyr, 
transport i Norge, alle måltider samt overnatninger. 
Er du interesseret så send en mail og du kommer på interesse-listen. Grundet corona-forholdene,  
kan du vente til 1. juli med endelig tilmelding. Herefter foretages indbetaling til turleder 
Troels Beck, via mobilepay 2066.2649 eller efter aftale.  
Da turen ikke er endelig planlagt kan der ske ændringer. Endelig pris og rejseplan følger, når vi  
kender antal deltagere.  
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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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