
 
 
 
 
 

 
 

 

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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