
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 års jubilæumsvandring på 

Den Danske Klosterrute 
 

gennem Silkeborg-området 

8. - 9. - 10. august 2017 
 

Den Danske Klosterrute er en 2000 km. lang turist- og pilgrimsvandrerute 

gennem hele Danmark. Ruten forbinder 50 af de steder, hvor der blev bygget 

klostre i middelalderen, med temaerne: 
 

Kirke – Kunst – Historie – Natur 
 

Temaet på vandringen i Søhøjlandet inspireres af vores omgivende, livgivende og 

milde natur : Nøgleord: VAND, JORD OG LUFT.  

Et vigtigt pilgrimsnøgleord på hele ruten er FÆLLESSKAB. 

Jubilæumsvandringen er økumenisk. 
 

Den Danske Klosterrute fejrer i år 10 års jubilæum med en lang vandring på Den 

Danske Klosterrute, en strækning på over 2000 km, så vandringen varer mere end 5 

måneder. 

Man kan deltage i vandringen flere dage, enkelte dage eller få timer. 

Man går gennem Danmarks smukke natur fra kirke til kirke – fra klostersteder til 

kulturseværdigheder. 

Den indre rejse forudsætter en ydre rejse med et tydeligt indhold – den kristne 

kirkes åndelige og kulturelle arv. 

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, en mulighed for at koble af og samle nye kræfter til at leve den 

almindelige hverdag.   

Jubilæumsvandringen begyndte 2. påskedag d. 17. april i Helsingør og slutter d. 24. 

september i Abildgård kirke i Frederikshavn.  

Med på vandringen vil der være en særlig pilgrimsstav og pilgrimsdagbog, som vil 

følge de vandrende hele vejen fra Helsingør til Frederikshavn. 

 

Pilgrims-stafetvandringen går gennem Silkeborgområdet i dagene 

8.-9.-10. aug. - 2017 
 

 



 

Tirsdag d. 8. aug. Pilgrimsvandring 

fra Ry kirke til Mariehøj kirke 
  

Ruten, der er på ca. 24 km., er inddelt i 4 etaper, 

så pilgrimme kan stå af og på og nogle kan gå hele vejen. 

 

Første etape: 

Kl. 9.00: Ry kirke til Himmelbjerget - 7 km. 

Morgenandagt og fortælling om kirken i Ry v/ præst Dorthe Gudmund  

Larsen.  

Afg. Ry kl. 9.30. Ank. Himmelbjerget ca. kl. 11.30. Pause/ frokost. 

 

 

 

 

 

 

 

Anden etape:   

Kl. 12.30: Afg. til fods  Himmelbjerget til Slåensø - 6 km  

eller 

Kl. 12.45:  Afg. m. båd.  Ank. Slåensø kl. 13.15 – pris : 60 kr. 

Pause ved Slåensø 
 

Tredje etape: 

Kl. 15.00: Vandring  Slåensø til Virklund kirke - 5 km.  

 (Mulighed for fælles indkøb af mad evt. sandwich i Virklund) 
 

Fjerde etape:.  

17.30 Virklund Kirke 

Andagt og rundvisning i kirken v/ præst Jacob Bech Joensen. 

Kl. 18.30: Vandring Virklund til Mariehøj kirke - 5,5 km 

Kl. 20.30:  Afslutning m/ kaffe og the i Mariehøj sognehus. 
 

Medbring mad og drikke . 
 

Kontaktperson: Lissy Jensen - 20430646 - lissy63@me.com  



 

Onsdag d. 9. aug.  kl. 18:30 - ca. 21:30 

Økumenisk aftenkirkevandring 
 

en vandring på ca. 2 km. 

 

18.30 – 18.45 Mariehøj Kirke  - oplæg v/ præst Marlene Schmidt.. 

 

 

 

 

 

 

18.55 - 19.15 Baptistkirken 

 

             

 

 

 

19.30 - 19.45 Vor Frue Kirke (den katolske kirke) 

 

              

 

 

 

 

20.00 - 21.00 Silkeborg kirke - andagt dedikeret til Klosterruten 

 

 

 

 

 

 

21.00 - 21.30 afslutning med kaffe/the i krypten. 

 

Kontaktperson: Ulla D. Sisseck – tlf. 86817424 – ullasisseck@hotmail.com 

 

 

 

 



 

Torsdag d. 10. aug. kl. 9:30 - ca. 16:00 
 

Pilgrimsvandring 

 
Alderslyst kirke – Svostrup – Tvilum Klosterkirke -  14 km. 

 

Kl. 9.30: Alderslyst Kirke.   

Morgensang og refleksion v/ præst Marianne H. Andreassen . 

Stille naturvandring på Trækstien langs Gudenåen til Svostrup Kirke. 

11 km. 
  

Kl. 14.00: Svostrup Kirke. Andagt v/ præst Kirsten Vase. 
   

Kl. ca. 14.30:  Vandring fra Svostrup til Tvilum Kirke - 3 km. 
 

Kl. 15.30: Tvilum Klosterkirke.  

Andagt og fortælling om kirken  

v/ præst Gerda Jessen. 
 

Kl. 16.00: Afslutning. 
 

Hjemtransport: 

Vi kører hjem i minibus – pris mellem 56 og 90 kr. - tilmelding til 

kontaktpersonen (se nedenfor), hvis man ønsker hjemtransport. 

Alternativ: Hjemtransport i private biler efter egen aftale. 

NB! Ingen offentlig transport fra Tvilum. 
 

Medbring mad og drikke til hele dagen. Husk gode travesko 
 

Kontaktperson: Inger Margrethe Bonnevie -  

61466970  -  ibonnevie@fiberpost.dk  

 

 
 

 

 

 

 Hold øje med hjemmesiderne: 

www.pilgrimsilkeborg.dk 

 www. klosterruten .dk 

  Kontakt  kontaktpersonerne, hvis du har spørgsmål. 


