Vi bor og spiser alle dage på Danhostel Agger
Dette har både fordele og ulemper

Pilgrimsvandring

Fordele: ikke dagligt pakke sammen og pakke ud, maden bliver serveret, ingen
oprydning eller opvask m.m. Vi kan derfor give os rigtig god tid på vandreturene,
tid til at nyde naturen, stilheden, havet, fuglene, blomsterne.
Ulemper: Det er nødvendigt at vi bruger vore biler til at komme frem til startstedet og tilbage fra slutstedet og til vandrerhjemmet
Vi håber derfor at alle bilister vil hjælpe med.
Det kræver logistik og det prøver vi efter bedste evne at have styr på, så det forløber så gnidningsløst som muligt.

25. - 27. juni 2021
Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg
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 Agger
Aggervej 13
7770 Vestervig

Pris 900 kr.
Prisen dækker fuld forplejning på Danhostel Agger begyndende med middag fredag
a!en 2 re#er inkl. kaﬀe, morgenmad og madpakker inkl. frugt og vand.
overnatning i 2 sengs rum med bad og toilet på gangen, sengelinned er inkluderet i
prisen. Det er muligt at reservere eneværelse for en merpris på 200 kr.
Tilmelding og betaling: (begrænset deltagerantal max 25 personer)
*lmelding senest 1. juni *l Viborg Pilgrimscentrum:
kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
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, toiletgrej og håndklæde, frokost *l 1. dag, evt.
kikkert og kamera.

Na5onalpark Thy blev opre#et i 2008, den strækker sig langs kysten fra Hanstholm i nord *l sydenden af Agger Tange i syd ,en længde på 55 km. bredden varierer fra 5—12 km.
Det særprægede og uspolerede klit-hedelandskab er skabt af havet, vinden, saltet og sandet.
Sammenhængende arealer med klitheder, i det omfang som ﬁndes i Thy, ﬁndes
kun ganske få steder i Europa. Netop derfor blev området i 2008 udnævnt som
den første na*onalpark i Danmark.
Overalt bærer naturen præg af vinden og det barske miljø, som opleves tydeligt
når man færdes i områder med skæve, krogede, vindformede træer og store
udsyn over det kli;ormede landskab.
Naturens kræ!er har ha! stor betydning for thyboernes liv. I ﬂere perioder har
sandﬂugt ødelagt dyrkede arealer og tvunget folk *l at ﬂy#e mod øst. For at holde på sandet blev der med håndkra! plantet hjælme og træer –træer der i dag
udgør na*onalparkens plantager.

Turprogram
Fredag den 25. juni:
Rundtur i Lodbjerg Plantage
Vi mødes ved Lodbjerg kirke kl. 9.00. kort andagt i kirken.
Gennem Lodbjerg klitplantage mod Lodbjerg fyr genåbnet maj 2019 e!er gennemgribende restaurering. Herfra nordpå ad den gamle redningsvej *l Lyngby strand.
Lørdag den 26 juni:
Fra Lodbjerg Fyr. Den høje klit Penbjerg, Vesterhavet med ”Sorte Næser”

Søndag den 27. juni:
Gudstjeneste i Vestervang kirke, besøg på kirkegården med Sct. Thøgers helligkilde
Rundtur i Agger

Ledere:
Ole Kris*ansen tlf. 40 17 20 76 mail: stjernsen@gmail.com
Bente Ejsing tlf. 22 94 20 76 mail: benteejsing@gmail.com
Karen Jensen tlf. 29 80 84 13 mail: karenjensen@post.tele.dk

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

