
 
 
 
 
 

 
 

 

ODENSE 
PILGRIMSKREDS 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

3- dages pilgrims-vandretur til   
Skjoldungernes Nationalpark  v. Roskilde fjord 
med deltagelse i Himmelske Dage ! 
 
Onsdag 25. maj . 
Vi kører fra Odense Banegård kl. 07:56 med tog til Hvalsø station.  
Herfra vandres ca. 15 km igennem en af Danmarks flotteste nationalparker, der har fået navn efter sagnet om 
Danmarks første kongeslægt ’Skjoldungerne’.  
Gl. Lejre ligger i en frodig ådal og byder på smukke områder, hvor stierne løber gennem marker, enge og 
overdrev. Her findes stadig mange af de planter, som vikingerne dyrkede og brugte til medicin! 
Overnatning i campinghytter i Borrevejle. 
 
Torsdag 26. maj.  
Pilgrimsvandringen fortsætter til Roskilde (ca. 15 km vandring. ) 
Tidlig afgang idet vi skal nå at deltage kl. 14:00 - 15:00 i den store åbningsgudstjeneste,  
der afvikles udendørs i Roskilde Bypark (tæt ved Vikingeskibsmuseet) . 
    
 Himmelske Dage afholdes hvert tredje år et sted i Danmark. 
  I 2022 i Roskilde. Over 4 dage med over 300 events med musik, debat, 
  kunst og fortællinger, der sætter tro og ånd i centrum. 
 

Kl. 15:00 – 17:00 besøges ”Mulighedernes Marked  
(stort område m. info-telte v. Domkirken hvor alle foreninger vil være repræsenteret). 
Kl. 17:00 – 18:00 Fællessang i Palægården med folkemusikgruppen >Dreamers Cirkus< 
Aftenen i ’det store telt’ lidt uden for havnen, hvor alle pilgrimsforeninger mødes.  
I dette grønne område med gartneri, café og butik vil der være debat og musik. 
Kl. 22:30 – 23:30 Aftenandagt i Domkirken 
Retur til overnatning på campinghytterne i Borrevejle. 
 
Fredag 27. maj.  
Morgenmad. Herefter kan du vælge  
a) At fortsætte med at deltage i Kirkedagene (billet fredag kr. 195,-) 
b) Besøge Vikingeskibsmuseet  
c) Besøge Sagnlandet i Lejre. 
 
Deltagerbetaling.   
2 x overnatning i campinghytte samt ’adgangs-armbind’ (torsdag) til Himmelske Dage kr. 880,-  
Dertil kommer: Transport til og fra Hvalsø/ Roskilde/Borrevejle samt forplejning. 
Vi køber ind til fælles-spisninger, anslået ca. kr. 300,-.  
Er du interesseret i at deltage, så send en foreløbig mail til Trbeck45@gmail.com inden 1. februar. 
Turen arrangeres af Odense Pilgrimskreds i samarbejde med Danske Santiagopilgrimme.  
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ODENSE 
PILGRIMSKREDS 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

 

Vil du med på Hærvejen ! 
 
Her tre ture, som du kan tilmelde dig. Du kan vælge kun én strækning eller ta’ to eller alle tre strækninger!  
Der vil være bagagetransport på alle dagene, så du kun skal bære en dagturs rygsæk!  
Vandreturene ned gennem Jylland er i samarbejde med vores norske pilgrimsvenner i forbindelse med 
sommerens store og lange vandring til Rom! Altså vil der være nordmænd med på Hærvejsturen.   
 
A. Hirtshals til Viborg 
Søndag 15. maj til søndag 22. maj. 167 km / snit 24 km  
Ruten følger Nordsøstien langs kysten forbi Rubjerg Knude fyr, der forrige år dramatisk blev ”flyttet”” - for ikke 
at styrte i havet.  
Enestående udsigt over hav og land. Igennem højdedraget, Svinkløv klitplantage og frem til Limfjorden ved 
Aggersund med vikingeborgen.  
Turen slutter søndag med andagt i Viborg Domkirke. 

Overnatning i camping-hytter. Pris kr. 2175,- + kost ca. 175,- pr. dag. 
Tilmelding senest 1. maj til turleder: Trbeck45@gmail.com (Troels Beck) 
 
 
B. Viborg til Jelling 
Mandag 23. maj til søndag 29. maj. 113 km/ snit 19 km 
Vi passerer Hald sø og de flotte bakker i Dollerup. 
Overnatter på Hærvejsherberget: Thorning gl. skole.  
Vi går igennem hedekrat og plantager, og vandrer på højderyggen af Jylland, hvor Gudenåen og Skjern å 
udspringer, frem til vikingekongernes Jelling.  
Turen afsluttes med andagt i den historiske kirke i Jelling. 
Overnatning på Hærvejens herberger. Pris kr. 1975,- + kost ca. 175,- pr. dag. 
Tilmelding senest 1. maj til turleder: grethedyrby@gmail.com (Grethe Dyrby) 
 
 
C. Jelling til Padborg 
Mandag 30. maj til søndag 5. juni. 144 km / snit 24 km 
Vi forlader Jelling med det kuperede landskab og går videre ad den flotte Vejle Ådal, frem til den gamle grænse 
ved Kongeåen, hvor der skulle betales told til kongen, når stude i stort tal blev drevet syd over.  
Vi passerer Tørning Mølle med den mægtige borgbanke.  
(Stedet har spillet en central rolle i middelalderens mange magtkampe mellem danske og holstenske grever.)  
Sidste dags vandring frem til Padborg, hvor turen afsluttes med andagt. 
Overnatning på Hærvejens herberger. Pris kr. 1875 + kost ca. 175,- pr. dag. 
Turleder: Thyge Brun. Tilmelding senest 1. maj til: Trbeck45@gmail.com 
 
 
NB Tilmelding gerne så tidlig som muligt, for at kunne holde reservationerne på overnatningsstederne. 
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ODENSE 
PILGRIMSKREDS 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

 
Vandretur i Bayern / Tyskland 

- med passionsspillet i byen Oberammergau  

-  5. – 9. september 
 
 
Coronaen satte en stopper for den planlagte tur i august 2020, så nu prøver vi igen. 
 
Vi bor alle fire dage i byen Bad Kohlgrub, 10 km nord for byen Oberammergau, 
hvor der hvert 10. år opføres et kæmpe friluftsspil om Jesu lidelseshistorie. 
Der medvirker næsten 2.000 (!) skuespillere fra byen. 
 
 
Afrejse fra Odense, mandag 5. september kl. 08:40 
Med tog igennem Tyskland (miljørigtig rejseform !) 
Fra München videre med lokaltog, der ankommer samme dag kl. 20:58 i Bad Kohlgrub.  
Indkvartering på mindre hotel i byen. 
Tirsdag og onsdag vandrer vi op i de Bayerischen Voralpen, bl.a. til ”Hörnle” i 1496 meters højde, 12,6 km og 
828 meter op.  
Vandrestrækningen betegnes som grøn (ikke svær), men med en formidabel udsigt.  
Torsdag overværer vi festspillet.  
Opførelsen starter allerede kl. 14:30 og varer helt til kl. 22:30 kun afbrudt af en spisepause til aftensmad.  
Fredag kl. 08:00 hjemrejse. Ankomst samme dag kl.20:19 i Odense. 
 
Passionsspillet går tilbage til år 1634, hvor landsbyen Oberammergau lovede,  
at hvis de blev skånet for pesten, ville de opføre et passionsspil om historien om  
Jesus fra Nazareth - fra hans indtog i Jerusalem til hans død på korset og opstandelsen.  
Den lille smukke bayerske by har i snart 400 år opført passions-spillet hvert 10. år. 
Folk kommer fra hele verden for at overvære spillet! 
 
Hvis du er interesseret i at deltage i 5-dagsturen, skal du sende en mail til: Trbeck45@gmail.com (Troels Beck).  
Pris for turen er ikke endelig fastlagt, men regn med ca. kr. 1100 til togbillet (fly også muligt).  
Overnatning m. morgenmad, 4 nætter, ca. 2100,-.  
Billet til passionsspillet (kategori 4) €90 / dkr. 625,-. 
Dertil kommer transport fra hotel til festspillet samt kost og drikkevarer. 
 
Tidlig tilmelding nødvendigt for at kunne få billet til festspillet! 
Turen arrangeres i samarbejde med Danske Santiagopilgrimme. 
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