Pilgrimsvandring

Vi bor begge dage på
Danhostel Flensborg Fjord
Sejrsvej 100 Rinkenæs, 6300 Gråsten

Danhostel er indre et i en del af den dligere Rinkenæs e erskole
Der er 45 totalt istandsa e værelser, og danhostel som drives af det nærliggende Benniksgaard Hotel ligger i gå afstand fra Gendarms en.
Både morgenmad og middag indtages på hotellet. Det er også her vi skal hente/aﬂevere nøgler l værelserne.

6. - 8. august 2021

Rundt om Broagerland
Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg

med Viborg Pilgrimscentrum

E-mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk
Formand: Steen Rasmussen tlf. 30 34 52 69
mail: steen@europilgrim.dk

Vi bor og spiser alle dage på
Danhostel Flensborg Fjord
Sejrsvej 101 Rinkenæs
6300 Gråsten

Pris 1.400 kr.
Prisen dækker fuld forplejning på Danhostel Flensborg Fjord begyndende med middag fredag a en 2 re er/buﬀet, morgenbuﬀet, madpakker ”smør selv”
Overnatning i 2 personers rum med eget bad, det er muligt at reservere enkeltværelse for en merpris på 175 kr. pr. nat.
Der er muligt at lkøbe en ekstra nat så man ankommer den 5. august l en pris på
1.749 kr. inkl.. morgenmad og madpakke + evt. enkeltværelses llæg.
Tilmelding og betaling: (begrænset deltagerantal max 24 personer)
Af hensyn l reserva on af overnatning lmelding senest 1. juli l:
Bente Ejsing mail: benteejsing@gmail.com
indbetaling l Vestjysk Bank: reg. nr. 7605 konto 1098077
Medbring:
Prak sk tøj og vandtæt fodtøj l dagture, lille rygsæk l madkasse, vandﬂaske, siddeunderlag og regntøj. Indesko, sengelinned, toiletgrej og håndklæde, frokost l 1.
dag, evt. kikkert og kamera.

Dybbøl Banke er et højdedrag der hæver sig godt 60 meter over havet. Området
har været beboet siden old den.
E er genforeningen i 1920 blev der ved en folkeindsamlet penge l at opkøbe
området med det formål at bringe landskabet lbage som det så ud før 1864.
Området blev overdraget l staten i 1924 som ”Na onalparken Dybbøl Skanser”.
E erfølgende har Naturstyrelsen opkøbt yderligere arealer. En række bygninger
er gennem årene blevet @ernet, vandhuller gravet og kornarealer omlagt l græs
For at gøre landskabet le ere lgængeligt for gående og cyklende er der anlagt
ca. 10 km grus- og græss er.
Historiecenter Dybbøl Banke blev indviet af Dronning Margrethe 1992. Her træder man lige ind i danmarkshistorien under krigen på Dybbøl Banke mellem danskerne og preusserne i 1864.
Dybbøl Mølles betydning som dansk symbol skyldes dens placering på toppen af
Dybbøl Banke.

Turprogram
Fredag den 6. august:
Egernsund kirke - Brunsnæs ca. 10 km.
Vi mødes ved Egernsund kirke kl. 9.30, måske andagt i kirken.
undervejs på Gendarms en gør vii en afs kker l Broager kirke og kirkegård. Dagens
tur slu er ved det gamle færgested i Brunsnæs.
Lørdag den 7. august:
Kragesand - Vemmingbund ca. 11 km.
Gennem Kobbel skov med bøgetræer og for dsminder. Langs de høje klinter ved
Stensig og Gammelmark.
Søndag den 8. august:
Vemmingbund - Dybbøl Mølle ca. 7 km.
Vi håber at kunne deltage i gudstjeneste i en af kirkerne.
På Dybbøl Banke ser vi på skanserne, Historisk Center, mindestenene og møllen.

Ledere:
Ole Kris:ansen tlf. 40 17 20 76 mail: stjernsen@gmail.com
Bente Ejsing tlf. 22 94 20 76 mail: benteejsing@gmail.com

Læs mere udførligt om vandringen på
vores hjemmeside og se der kort over ruterne.
www.viborgpilgrimscentrum.dk

