
 

 

 

Fra kirke til kirke gennem hele Danmark. 

Jubilæumsvandring på den Danske Klosterrute 2017. 

Til menigheder, præster, ansatte og frivillige i kirken. 

Alle indbydes til at deltage i og være med på denne lange vandring på Den Danske Klosterrute. 

Vandringen igennem Viborg – Århus - Aalborg Stifter vil være fra den 31. juli fra Nørre Snede og 

ankomme til Viborg den 17. august. Fra Viborg fortsætter vandringen den 19. august til Aalborg, 

med ankomst 6. september, og slutter i Frederikshavn den 24. september. Se medfølgende 

skema med angivelse af de konkrete vandredage og strækninger.  

Den Danske Klosterrute er en turist og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne 

kirke, kunst, historie og natur. Den samlede rute er på ca. 2200 km og forbinder 50 af de steder, 

hvor der blev bygget klostre i middelalderen. 

Den Danske Klosterrute er en rute for pilgrimsvandrere og alle andre, der har lyst til at kombinere 

natur- og kulturoplevelser med mulighed for eftertanke og åndelig fordybelse. 

Fællesskab er ét af de vigtigste pilgrimsnøgleord. Det er hele grundtanken i denne lange vandring 

på Den Danske Klosterrute fra Helsingør, start 17. april til Frederikshavn med afsluttende 

gudstjeneste den 24. september. 

Det er vort håb og ønske, at Jubilæumsvandringen 2017 ”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark” 

må være med til at fremme pilgrimsbevægelse i Danmark, være til inspiration og opmuntring for 

kirker, menigheder og foreninger samt blive til glæde for alle som, på den ene eller anden måde, 

er med i denne Klosterrutevandring 2017.  

 Der er brug for mange lokale folk som vil åbne deres kirke og sognegårde. 

 Fremvise og fortælle om lokale seværdigheder. 

 Vandre fra egen kirke og vise vej til den næste kirke på Klosterruten. 

 Vandre flere dage, gerne i samarbejde med nabokirken.  

 Holde gudstjeneste og andagter m.m. for og med de vandrende. 

 Give et måltid mad, kaffe, fodbad m.m. 



 Hjælpe med at finde et sted, hvor folk kan overnatte. 

 Hjælpe med at køre bagage: sovepose, liggeunderlag m.m. til næste overnatningssted. 

VELKOMMEN til at være en del af denne fælles kirkelige vandring på Den Danske Klosterrute. 

Vandringen er økumenisk og åben for alle, som har tid og lyst til at være med, opleve fællesskabet, 

at være med nogle timer, en dag eller flere dage.  

Se mere om vandringen fra kirke til kirke gennem hele Danmark på Den Danske Klosterrute 2017 

på www.klosterruten.dk.  

Henvendelse, tilsagn og spørgsmål kan rettes til Karen-Marie Holst Jannerup, tlf. 25 47 04 25,  

E-post: kmhj@klosterruten.dk 

FRED OG ALT GODT. 

Karen-Marie Holst Jannerup 

 

 

 


