Ved tilmelding fremsendes :

PILGRIM MORS
2012

Hawaii

Program
Bogen om Kystruten, Mors
Billet og info til mysteriespillet
Forslag til pakkeliste / dagtursrygsæk
Adresseliste på destinationer
Adresseliste på deltagere
Praktiske oplysninger

Kilauea

Sæt farten ned - tag støvlerne på!
Drop kalenderen - grib staven!
Tag ranslen på ryggen - vælg vind og vejr!

KULTURHUS
SYDVESTMORS

Drag ud i det fri og find ro i dig selv,
lad fødderne gå dig til fred!
Find frihed og fællesskab!
Grib dagen - bliv grebet af livet

!

PILGRIM MORS 2012
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Vil du deltage i fælles overnatning og forplejning er det en god ide at melde dig til hurtigst muligt - sidste
frist for tilmelding 10.04.2012
Sognepræst Benedicte Tønsberg
M: 51 20 74 09 E: abt@km.dk
Friluftsvejleder og fårehyrde Lena S.A.
M: 29 80 23 99 E: lena.storm.andersen@gmail.com

Pilgrim Mors 2012
13. - 20. maj
Oplev Mors fra kanten en vandring gennem den fuldstændig unikke natur og de
mange varierede landskabsformer langs kysten af
limfjordsøen.
Dit eget maj-eventyr i det blå og grønne med tid og ro til
egne tanker, fordybelse og “ingen tanker” eller bøn og
meditation.
Overnatning og forplejning undervejs kan være eget telt,
eller på sovesale i lejrskoler, B+B og sommerhuse
deltagelse i fælles morgenmad/madpakkebuffet med
hjemmebagt brød, gode økologiske råvarer,- aftensmad
fra lokale serveringssteder
transport af din bagage, - eller du kan vælge at gå med
om dagen og stå for overnatning og forplejning selv.
Vi holder morgensang og pauser på smukke steder i
naturen og ved en del af øens mange kystnære kirker
turen tar en uge, og husk:
EN PILGRIM KAN FØLE SIG HELT FORNYET NÅR
HUN NÅR FREM TIL DER HVOR DET HELE
BEGYNDTE :)

Pris for deltagelse hele ugen: 250 kr
betales ved tilmelding
incl billet til mysteriespil
excl overnatning og forplejning
Pris for deltagelse enkelte dage: 50 kr pr dag
betales v tilmelding
Mysteriespil 100 kr

Klokkeblomsten der venligt
nikker til de forbipasserende

Lyset i Tæbring Kirke

“Kunsten at tillade” fordybelse
og ingen tanker

Et lille lys i skumringen

Børn u. 16 år halv pris
PRAKTISK:
Overnatning: Madras 100 kr pr person
Eget telt 60 kr pr person
Shelter 20 kr pr person
Fællesspisning:
Morgenmad og madpakke 80 kr pr. dag
Aftensmad 80 kr pr dag
Bagagetransport 50 kr pr dag
250 kr for hele ugen
Pilgrimsmenu på Sallingsund Færgekro
3 retter fredag aften 200 kr
Islandsk lam fra Legind Bjerge

Legind-Vejlebroen set fra Store Vandring forbi Hanklit med det
Bøgedal
lange ben foran

