Pilgrimsvandring
Testrup - Hvam - Aalestrup - Testrup
Lørdag d. 13. Juni 2020 kl. 9.00
For 4. år i træk - laver vi en pilgrimsvandring med start i
Testrup. I år har vi lavet samarbejde med folk fra Hvam. Turen går ad Hærvejen
og Himmerlands stien til Hvam - til Gl. Hvam og så krydser vi Ådalen via den nye bro til Aaparken.
Rikke Visby Wickberg, Kgs. Thisted vil sende os afsted - og lede vandringen hele dagen. Rikke har stor
pilgrimserfaring, da hun har vandret de 900 km. på Caminoen i Spanien flere gange.
Tag med på en vandring, der giver både indre og ydre ro. Nyd den smukke natur og det gode fællesskab.
Oplev på egen krop, hvorfor så mange i dag, i vores fortravlede hverdag, tager på vandring. Håber at vi
ses. - og tag naboen med.
9.00 Kort gudstjeneste/andagt i Testrup kirke
Information om dagen.
Vi serverer en kop ståkaffe/en bolle før afgang.
9.45 Afgang ad Hærvejen/Himmerlandsstien mod Hvam ( 8. Km.)
12.00 Spejderne i Hvam tænder grillen og serverer frokost for os. Drikkevarer kan købes.
Efterfølgende går vi en tur omkring deres kunstig anlagte sø - hører lidt om byen samt
drikker en kop kaffe.
13.30 Vi går videre ad cykelstien til Gl. Hvam - via grusveje til Aadiget - over den nye Ådalsbro
til Aaparken - hvor vi gør et stop.
15.00 Her får vi en sandwich og lidt væske ;-) og nu har vi vandret ca. 14,5 km.
Hvis nogle vil stoppe vandringen her - er der mulighed for transport til Testrup Og ellers fortsætter turen yderligere ca. 6. km tilbage til Testrup via Himmerlandsstien
Markedsdalen - Fladhøjvej. Der er mulighed for opsamling i bil undervejs - hvis behov derfor.
Deltagelse i turen koster kr. 100,- Betaling på dagen - ved ankomst.
Tilmelding senest d. 7. Juni - Først til mølle - max. 75 deltagere.
Til
Lis Haugaard/Testrup 24 99 98 92 - Jonna Skov Jensen/Hvam 20 46 47 57
Arr. Spejderne/Kulturhuset/Beboerforeningen i HVAM
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