Viborg Domkirke
Aalborg, den 20. januar 2017

FORENINGEN DEN DANSKE KLOSTERRUTE
Jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute 2017. ”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark”.
Foreningen kan i 2017 fejre 10 års jubilæum og det vil vi gerne gøre med en lang vandring på Den
Danske Klosterrute.
Den Danske Klosterrute er en turist og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke,
kunst, historie og natur. Den samlede rute er på ca. 2000 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.
Bøgerne om Klosterruten er udgivet på forlaget Eksistensen, og er en bogserie, der udover at beskrive
ruten, også fortæller om kirke- og kulturhistorie landet over. Se mere på Klosterruten.dk
Jubilæumsvandringen på Den Danske Klosterrute 2017. ”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark” vil
begynde 2. påskedag, den 17. april 2017 i Helsingør og slutte søndag den 24. september i Abildgård
Kirke i Frederikshavn. Vandringen er også en stafetvandring. En særlig pilgrimsstav vil følge de
vandrende hele vejen fra Helsingør til Frederikshavn.
Vi inviterer alle interesserede: præster, menighedsmedlemmer, pilgrimsvandrere, turistfolk og
naturelskere til orienterende møder om Jubilæumsvandringen på Den Danske Klosterrute 2017.
Velkommen til orienteringsmøde:
Onsdag den 25. januar kl. 19 i Mariager Kloster, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Tirsdag den 31. januar kl. 19 i Viborg Bispegård, Landemodesalen, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg
Onsdag den 1. marts kl.19 i Sognelokalerne ved Silkeborg Kirke, Torvet 10 E, 8600 Silkeborg.

Jubilæumsvandringen fra kirke til kirke vil finde sted i august og september måned 2017 i Århus,
Viborg og Aalborg Stifter. Vi opfordrer alle lokale menigheder/mennesker til at vandre med, måske
bare én dag eller gerne flere. Hvis ikke man kan vandre med er det en meget vigtig funktion, at tage
imod de pilgrimme/vandrere som kommer til sognet. Der er ligeledes mange andre opgaver
menighederne kan hjælpe med, f.eks. køre bagage, sørge for mad og overnatning m.m.
Vi vil være meget taknemmelige for tilbagemeldinger om tilsagn, om at lede jubilæumsvandringen på
aftalte strækninger, tilsagn om overnatning, kørsel af følgebil, mad, kaffe og følgeskab.
Velkommen til orienteringsmøderne som ikke kræver tilmelding. Men af hensyn til kaffe/the og kage
vil vi gerne har et ring, en sms eller en mail vedrørende jeres deltagelse.
Man kan følge forberedelser og vandringen på Klosterrutens hjemmeside: Klosterruten.dk
Vi glæder os meget til at vandre sammen fra kirke til kirke på Den Danske Klosterrute i 2017.
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