
 
 
 
 
 

 
 

 

ODENSE 
PILGRIMSKREDS 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

 
Aktivitetsoversigt 2022 

 
1-dags vandring i Jordløse Bakker v. Hårby / Skærtorsdag 14. april  
Vi mødes ved turistbus-holdepladsen i Odense kl. 10:00 og kører i bil/bus til Jordløse.  
Madpakke medbringes. Vandretur på ca. 6 km. Pris foreligger senere. 
Tilmelding pr. mail til: Trbeck45@gmail.com senest 1. april. 

 
3-dags tur til Skjoldungernes Nationalpark v. Roskilde fjord / 25. maj –  27. maj 
15 km vandring igennem en af Danmarks flotteste nationalparker. 
I Roskilde deltager vi i den store friluftsgudstjeneste v. Domkirken, der markerer åbningen af ’De 
himmelske Dage’ (der holdes hvert 3. år). 
Se udførlig omtale af turen i separat bilag. 

 

Uge-vandringer på Hærvejen  / 15. maj – 5. juni 
Du kan vælge at vandre 1 strækning, 2 strækninger eller hele Hærvejen. 
Hirtshals - Viborg (15.- 22. 5.) Viborg - Jelling (23.- 29. 5.) Jelling - Padborg (30. 5. – 5.6.) 
Se separat bilag om de tre Hærvejsture. 

 
             Vandring gennem Tyskland, Østrig og Italien / Sommeren 2022  
             Vandring fra Trondheim til Rom. 
             Du kan deltage på en delstrækning eller på hele ruten. 
             Skriv og hør nærmere til: trbeck45@gmail.com 
 
 

Tur til Bayern med vandring i Voralperne / 5. – 9. september  
I Oberammergau opføres der hvert 10. år et kæmpe friluftsspil om Jesu lidelseshistorie. 
Der bliver vandring i alperne, inden vi overværer friluftsspillet. 
Turen er tilrettelagt i samarbejde med Danske Santiago Pilgrimme. 
Se separat bilag om turen. 
 
Langdistance vandretur i England / august-september (endelig dato følger senere) 
Turen går fra grænsen ved Skotland til Holy Island 
115 km vandring over 7 dage. 
Nærmere information: Trbeck45@gmail.com 
 
Foredrag: Hvordan bliver en salme/ en sang til? / efteråret 2022 (dato følger) 
Der arbejdes på at få forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen til at komme og fortælle om hendes 
arbejde. 
Lisbeth Smedegaard er cand.theol., har været præst ved ’Sømandskirken’, Risskov Kirke, Holmens Kirke 
samt præst i Den danske Kirke i Paris. 
Tro har været / er omdrejningspunktet i hendes salmer og sange. 
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