
Sæt farten ned og tag støvlerne på!Sæt farten ned og tag støvlerne på!Kontakt: 
Poul Erik Olsen på mobil: 23 36 23 14 
eller på mail: info@pilgrimmors.dk 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

Dragstrup

Dagsruterne og kulturtilbud:

Mandag d. 6. juni: Karby - Dragstrup ca. 21 km.
Start på Årbjerg Torn og meditationsstund i Tæbring kirke.       
Om aftenen har vi ”Delandet” i Karby Kuber. 
Tirsdag d. 7. juni: Dragstrup - Salgjerhøj: ca. 25 km. 
Molerklinter møder yoga i moderne drivhusarkitektur, vandring i 
Erik Heides have og festligt aftenarrangement med fællessang. 
Onsdag d. 8. juni: Salgjerhøj - Ejerslev Havn: ca. 21 km.
Eksotiske Nordmors byder på betagende landskaber, Dan-
marks længste tørrelade og musikoplevelse i molergraven.
Aftenen: Offentlig koncert med “Thy Gospel” i Karby Kirke.
Torsdag d. 9. juni: Ejerslev Havn - Nykøbing: ca. 26 km. 
Lagunevandring, inden vi går strandlangs til Nykøbing.    
Samtalesalon og foredrag med papirkunstner Peter Callesen.
Fredag d. 10. juni: Nykøbing - Ørding: ca. 21 km.
Stilhedsdagen: Forsøg at lytte til stilheden. Aftenarrangement: 
Fodtvætning til lyden af Toves syngeskåle i Karby Kirke.
Lørdag d. 11. juni: Ørding - V. Assels: ca. 18 km. 
Fælles musikarrangement i Kulturkøbmanden.  
Søndag d. 12. juni: V. Assels - Karby: 18 km. 
Pilgrimsgudstjeneste i Karby kirke. 

Turens samlede længde er ca. 150 km.

  6.-12. juni                              
           2022 

PilgrimMors med coronasikring 
I de første 8 år på PilgrimMors boede vi forskellige 
steder, efterhånden som vi nåede frem, men på gr-
und af corona bor vi hele ugen i Karby Kuber. Her er 
skønne rammer, gode udenomsrarealer m. shelters og 
teltpladser. Her kan vi  følge et forsigtighedsprincip og 
overholde de sikkerhedskrav, som stilles med hensyn til 
afstand, faste sovepladser, opdeling m.v.. Hedegaards 
Turistfart kører os sikkert frem til dagens startsted og 
hjem igen fra dagens slutpunkt. Fundamentet skal 
være på plads, så alle kan have fokus på en god og tryg 
vandring.  

“Et skridt på vejen.”
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Over 7 dage vandrer vi rundt om Limfjordsøen 
Mors og oplever dens fuldstændig fantastiske   
natur. Et blå-grønt eventyr - med rum og tid til 
fordybelse undervejs. Hver morgen ved start-   
stedet vil der blive givet inspiration til vandringen. 

De 7 pilgrims-ord

Sæt farten ned og tag støvlerne på!

6. juni -12. juni 2022

Langsomhed
Frihed
Enkelhed
Bekymringsløshed
Stilhed
Fællesskab
Åndelighed

Pilgrimmens ord efter opbruddet 

Før hang jeg fast i alt det kendte.
Hverdagens mange gøremål
gjorde at drømmen blev holdt nede.

Nu er jeg indviet til rejsen
til det at være i bevægelse.
Før var jeg en af dem 
som havde fanget Gud i ritualet.
Nu har jeg mange altre langs vejen;
et flygtigt ansigt og en sten i grøften,
et meget gammelt træ, en blomst, en kilde,
ja, alt jeg ser er helligdomme nu,
og det jeg længes efter er at gå. 

Eyvind Skeie “Jesu 7 fødsler”

Årets tema: 
“Et skridt på vejen. . .” 
På PilgrimMors, som i resten af tilværelsen, er kunsten 
at kunne indtage og nyde mødet mellem ånd og krop. 
Meget kan ske, når livets gang rammer Kystruten, som er 
den smukke, den åndelige, den krøllede og den naturlige 
vej rundt om Limfjordsøen. TAG Et skridt på vejen når 
himmelske og verdslige veje krydses på Mors. 

Tilmelding 

Du tilmelder dig på www.pilgrimmors.dk. Du 
kan kombinere det, som du vil, med en eller flere 
dage, overnatning, div. måltider eller du kan 
medbringe en madpakke hjemmefra eller fra 
sommerhuset eller campingpladsen.   

Mulighed for spontandeltagelse

Du er velkommen til at møde op på en hvilken 
som helst dag og gå med på en dagsetape. Få 
eftermiddagskaffe og deltag i de kulturelle ar-
rangementer for 150 kr. pr. dag. 
Spontan-deltagelse kræver ingen tilmelding. 
Betaling sker på dagens startsted.

Priser 

Tilmelder du dig hele pilgrimsugen, alt inklusive, 
er prisen 3.700 kr. 
Priserne for de enkelte dele af pilgrimsvandringen:
   Dagstur incl. kaffe og kulturtilbud: 150 kr.
    Morgenmad + madpakke: 150 kr.
    Aftensmad 150 kr.
    Overnatning og persontransport 150 kr.

Praktisk information 

Det er muligt at ankomme allerede søndag, så du 
kan føle dig helt klar til start mandag morgen. 
Der kører bus direkte til Nykøbing Mors, hvor du 
kan blive hentet. Dette anføres ved tilmelding.
Vi bor hele ugen i Karby Kuber og kører i bus der-
fra ud til startstederne og bliver hentet igen.   

Program 

Du kan se og downloade det fulde program på 
hjemmesiden www.pilgrimmors.dk. Her kan du 
også bestille eller downloade “Pilgrim Mors - nu 
på egen hånd”, hvis du ønsker at tage  dine skridt 
alene - på et andet tidspunkt. Vi bygger bro - også 
mellem naturen, kulturen og kirkerne på Mors. 


