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Dette bind beskriver ruten fra Vordingborg hen over Lolland og Falster til Nakskov. Bogen er en udførlig
guide til ture ad Den Danske Klosterrute på Lolland og Falster. En samlet strækning på ca. 200 km inkl.
tilslutningsforbindelse fra Vordingborg. Der er også beskrivelser af tre andre vandreruter. Ruten rundt på
Lolland og Falster byder på store naturoplevelser, bl.a. langs kysterne og i Naturpark Maribosøerne, og
indtagende gamle kulturmiljøer i bl.a. Nakskov og Maribo. Og så findes der på ruten nogle af landets fineste
eksempler inden for kirkekunst og -arkitektur. Fra Nakskov er der forbindelse til den del af ruten, som er
beskrevet i bogen Sydfyn. Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark
med temaerne kirke, kunst, historie og natur.
Den samlede rute vil blive på ca. 2300 km og forbinde 50 af de steder, hvor der blev bygget klostre i
middelalderen. Ruten kan også benyttes af cyklister.
Guidebøgerne om Klosterruten indeholder omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, oplysninger om
overnatnings-, spise og indkøbssteder, anden praktisk information og generelt baggrundsstof. Bøgerne kan

også være til nytte for bilister og andre, der er interesserede i at få grundig besked om seværdigheder i
Danmark. Dette er en bedrift. Udfordringen
Der er i år rekordstort antal vejkirker med. Her er fred og ro. Den Danske Klosterrute er en turist- og
pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne: Bind 9 i serien 'Den danske Klosterrute' er bogen
om strækningen Viborg - Aalborg (300 km): Viborg til Hobro, Mariager, Hadsund, Aars – Livø – videre til.
Tid til at være og tid til. Så er de nye brochurer over vejkirker og andre åbne kirker for 2018 udkommet. Her
er fred og ro. Her kommer I helt ned i tempo. Her kommer I helt ned i tempo. Arrangørerne er som oftest
Holstebro Kirke i samarbejde. Arrangørerne er som oftest Holstebro Kirke i samarbejde. At vandre langs
Hærvejen er som at trække stikket fra hverdagen. Frits Aklefeldt er en mand, der brænder for vandring og
friluftsliv for store og små. Tid til at være og tid til. Så er de nye brochurer over vejkirker og andre åbne
kirker for 2018 udkommet. Hans side med hyggelige tegninger og mange gode informationer om vist nok
alle. I og omkring Holstebro Kirke foregår der mange forskellige ting - møder, foredrag, udstillinger, musik
osv. At vandre langs Hærvejen er som at trække stikket fra hverdagen. Hærvejen til fods.
Så er de nye brochurer over vejkirker og andre åbne kirker for 2018 udkommet. I og omkring Holstebro
Kirke foregår der mange forskellige ting - møder, foredrag, udstillinger, musik osv.
Ikke færre end 431 kirker fordelt. Ikke færre end 431 kirker fordelt. Tid til at være og tid til.

