
 

Når man vandrer, kan man gøre det i selskab med andre 

eller alene efter behag. Det viser sig, at en vekslen mel-

lem samtale og stilhed falder helt naturligt. Under alle 

omstændigheder kan man vandre i sit eget tempo selv om 

der er planlagte ruter og  pauser. 
 

 

 

 

 

 

Ledsagebilen er en vigtig brik i logistikken, og Jørgen 

sørger godt for os med kaffe og vand efter behov. 

Pilgrimsvandring 
 

2. pinsedag  5. juni 2017 

 

i år med udgangs-

punkt i Pilgrimshu-

set, Maribo, og van-

dretur i området  

nordvest for Maribo. 



 

Pilgrimsvandringen udgår fra Pilgrimshuset, Klosterga-

de 14 (ved Domkirken), hvor vi mødes kl. 8.30 

og forventes afsluttet ca. kl. 19.00 
 

Vi forventer, at du har spist morgenmad hjemmefra, så vi kan 

vandre afsted efter en kort andagt i Domkirken. 

Der gøres ophold med jævne mellemrum. Der vil være forplej-

ning i form af kaffe/te og kage, men madpakke til frokost skal 

medbringes.  

En  ledsagevogn vil tage oppakningen fra sted til sted. 

 

Sidst på eftermiddagen kommer vi tilbage til Maribo,  hvor vi 

slutter med spisning. 

 

Ved fælles hjælp 

kan der arrangeres 

kørsel fra Nykø-

bing F. og retur. 

Bemærk gerne det-

te på tilmeldingen, 

så vi kan koordine-

re kørslen. 

 

 

 

 

Hele dagen koster 200 kr pr deltager incl. kaffe/te/vand un-

dervejs og en  middag bestående af noget lunt, en pilgrims-

platte og kaffe med pilgrimskage. 

Drikkevarer til middagen er for egen regning. 

 

 

 

Nærmere oplysninger samt tilmelding hos kordegn 

Ragna Lollike, tlf. 2045 1104 eller email rl@km.dk 

 

senest den søndag den 28. maj. 

 

På udvalgets vegne 

 

 Lisbeth og Jørgen Jensen 

Kordegn Ragna Lollike 

Sognepræst John Andersen, Nykøbing F. sogn. 

 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Tilmelding til pilgrimsvandring 5. juni 

 

 

____________________________________ 

navn 

 

 

 

_____________________________________________ 

Tlf og /eller email 

 

  

Jeg ønsker kørelejlighed fra/til Nykøbing F. ___________ 

 

 

Jeg kan have ______ personer med i bilen. 

   antal 


