
 
 
 
 
 

 
 

 

ODENSE 
PILGRIMSKREDS 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

               Aktivitetsoversigt forår 2023 

 
Informationsaften om Camino Francès. Torsdag d. 16. marts kl 19.00 i Seniorhus Odense 

 

Hvert år kommer mere end 400.000 pilgrimme vandrende til pilgrimsmålet Santiago de 

Compostella i Spanien. 

Hvad er der med denne pilgrims-/vandrerute? Hvilke oplevelser venter en….og hvad kræves der 

af udstyr og fortræning? 

Tilmelding senest 8. marts til trbeck45@gmail.com.  

Efter bekræftelse indbetales kr. 60,- via mobilepay til 20 66 26 49. 

 

Mal din egen ikon. Fredag d.21.-søndag d.23. april. 

 

Kursus i grundreglerne for ikonmaleri v/ sognepræst Pernille Svendsen, Sanderum.  

Pernille har mange års erfaring med at male ikoner, bl.a. fra klosterophold i Finland og Ægypten. 

Kurset foregår i Sanderum.  

Deltagerantal ml. 3 og 10 personer. Pris for alle 3 dage: kr. 2300,-. 

Tilmelding senest 31. marts til  trbeck45@gmail.com. 

Efter modtaget bekræftelse,  indbetales kursusgebyret via mobilepay til 20 66 26 49. 

 

Vandring Bellinge–Odense. Mandag d. 29. maj (2. pinsedag). (11 km) 

 

Vi mødes på Odense Banegård kl 10.45 og kører med bus til Bellinge. 

Vandring tilbage langs Odense Å til Skovsøen i Fruens Bøge. Efter frokostpause (medbring 

madpakke) vandrer vi videre langs åen til Odense. Såfremt der bliver pilgrimsgudstjeneste i 

Domkirken kl 16, deltager vi i den. 

Tilmelding senest 17. maj til trbeck45@gmail.com .  

Efter bekræftelse på turen indbetales kr. 40,- via mobilepay til 20 66 26 49. 

Egenbetaling: busbillet kr. 15,- (m. rejsekort) ellers kr. 24,- 

 

Vandring i Mols Bjerge. Mandag d.5. – onsdag d.7. juni. (53 km) 

 

Møde- og startsted: Kl. 10.30 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel. 

Vandring: Dag 1: ”Bjerg-etappen”, Dag 2: ”Ebeltoft-etappen”, Dag 3: Til sydspidsen af Helgenæs. 

Base på Fuglsøcentret med gode dobbeltværelser. 

Tilmelding senest 22. maj til trbeck45@gmail.com . Efter bekræftelse på turen indbetales kr. 

1550,- (logi, morgen- og aftensmad) via mobilepay til 20 66 26 49. 

Udgifter til transport under opholdet samt til/fra Knebel må påregnes. 
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ODENSE 
PILGRIMSKREDS 

Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C 

De fynske Alper. Onsdag d. 21. juni. (14 km) 

 

Mødested Odense Banegård kl 9.25. Bus 111 til Ny Stenderup. 

Vandring via Trente Mølle ad Ø-havsstien og Norden til havnen i Faaborg. 

Retur med bus 111. Tilbage i Odense ved 17-tiden. 

Tilmelding inden 8. juni til trbeck45@gmail.com  

Efter bekræftelse på turen indbetales kr. 40,- via mobilepay til 20 66 26 49. 

 

Følgende aktiviteter finder sted efter sommerferien – men du kan allerede nu 

få nærmere oplysninger  
 

Vandrerejse og kultur i Italien 16.-23. august. 

 

-Vandring på Monte Baldo m/ cable car op til 1760 m. 

-La Traviata – Verdis opera – open air i Verona. 

-Lang vandring i Venedig. 

Overnatning i campinghytte i Desenzano (syd for Gardasøen). 

Rejsen er med nattog-liggeplads fra Hamburg. Økonomi: Interrailbillet ca. 2300,- + diverse 

billetter 750,- + kost og logi. 

For nærmere oplysninger: trbeck45@gmail.com 

 

Vandring Hasmark–Odense. Fredag d. 1. september. (20 km) 

 

Vi mødes på Odense Banegård kl 11.00 og kører med bus og plustaxa til Hasmark. 

Vandring via Hofmansgave til Klintebjerg. Efter frokosten (medbring madpakke) videre langs 

Odense Kanal. Tilbage i Odense sidst på eftermiddagen. 

Tilmelding senest 1. maj til trbeck45@gmail.com.  

Efter bekræftelse indbetales kr. 110,- (incl. transport) via mobilepay til 20 66 26 49. 

 

Vandring Odense–Lund. 28. august – 9. september 

 

Fra Domkirken i Odense til Lund i anledning af Lund Domkirkes 900 års jubilæum. 

Dagsetaperne er på 20 – 25 km. Overnatninger på vandrehjem, sognegårde eller campingpladser. 

Du kan deltage i hele vandringen eller dele af den. 

Arrangeres i samarbejde med Danske Santiagopilgrimme og Svenska Kyrkan. 

Yderligere oplysninger: trbeck45@gmail.com 
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