
Tag med på  

”en vandring mod 

forandring” 

og få nyt livsmod 
 
 

 

 
 
 

Har du ønsker om,  

at dit liv tager en drejning i en positiv retning  

så tag med på  

”Vandring mod forandring og nyt livsmod” 
 

  



Har du lyst til at opleve og få nye personlige, sociale og kristne 

perspektiver med i dit fremtidige liv så læs videre……… 

 

Jeg tilbyder hermed, at du kan deltage i en vandretur i Portugal og 

Spanien ad nogle af de gamle romerske veje, dvs. ad den portugisiske 

camino, hvor tusindvis af mennesker i middelalderen har vandret som 

pilgrimme til den kæmpestore kirke i Santiago de Compostela, som var 

målet for den tids kristne pilgrimme.  

 

Turen foregår i tidsrummet fra omkring 11.11-25.11.2018 

- Vi skal vandre ca. 20-25 km om dagen med egen oppakning 

- Vi skal have en god rygsæk, noget godt vandrefodtøj, men ellers  

   kun medbringe det allermest nødvendige tøj, toiletartikler m.m. 

- Vi skal bo på vandrehjem med fælles sovesale 

- Vi skal selv sørge for mad, tøjvask osv. 

- Vi skal selv betale nogle af omkostningerne. Forhåbentligt er der  

   også nogle, der vil støtte projektet, så vi kan få hjælp til  

   økonomien. 

 

Der er desværre kun plads til et begrænset antal deltagere, så 

beslut dig inden alt for længe ellers er der en anden, der får din 

plads.  

 

”Vandring mod forandring og nyt livsmod” er et projekt der tilbydes 

tidligere indsatte m.fl., der har lyst til at udfordre sig selv med en 

pilgrimsvandring i Portugal.  

 

Mærk undervejs på vandringen hvordan, ro, langsomhed, 

eftertænksomhed, fællesskab og samtale kan være med til at du finder 

nye retninger at gå i tilværelsen.  

 

Vandring giver også mulighed for at mærke naturens kræfter.  



Måske opdager du undervejs også noget om dig selv, som du ikke 

kendte/var bevidst om i forvejen, noget der giver nyt håb, mod og tro på 

tilværelsen. 

 

Hvornår:  

Fra ca. 11.11.- 25.11.2018 

Dagsvandringerne er som før omtalt på omkring 20-25 km pr. dag.  

Der tilbydes træningsture som optakt til selve rejsen. 

Er du interesseret, så giv lyd fra dig og hør nærmere om projektet hos  

 

Inger Marie Mortensen, (Rie), sognepræst i Brande-Uhre-Skærlund 

kirker og fængselspræst i Fængslet i Nørre Snede. Tlf. 2028 3091 

eller mail adr. immo@km.dk 
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