Praktisk
information
Indkvarteringen
foregår på Camp Møns Klint, Klintevej 544, 4791
Borre i familiehytter med plads til 4 personer.
1 pers. I hytte = 1755,- kr.
2 pers. I hytte = 2005,- kr. (= 1002,5/pers.)
3 pers. i hytte = 2265,- kr. (= 755,-/pers.)
4 pers. I hytte = 2520,- kr. (= 630,-/pers.)
Sengelinned og håndklæder kan tilkøbes
for 100,- kr./pers.
Slutrengøring kan tilkøbes for 500,- kr.
Hver hytte har en dobbeltseng (to voksne), en
køjeseng (to voksne) og en hems med plads til
mindre børn.
Der er desuden køkken med fuldt udstyr, køleskab
og kogeplader, samt toilet og bad i hver hytte.
Der er mulighed for at deltage i en sejltur fra
Klintholm Havn, søndag kl. 14. Dette koster 200,- kr.
pr. person, som indbetales ved tilmeldingen.
Forplejning
Madpakke medbringes til turen fredag. Lørdag og
søndag smører vi madpakker i hytten inden start.
Aftensmad: Der ligger et pizzeria på campingpladsen,
som vi har mulighed for at benytte. Desuden er der
mulighed for at lave mad over bål en aften. Campingpladsen giver desuden god mulighed for at se Dark
Sky (det betyder at der er en særlig god mulighed for
at se stjernerne på Møn).
Arrangør
Af turen er sognepræst Pia Abery Jacobsen. Jeg er
tidligere sogne – turist og pilgrimspræst på Møn, og
har arrangeret mange vandringer på hele øen. Skulle
der opstå spørgsmål undervejs er I velkomne til at
ringe eller skrive til mig på: + 45 92 43 59 08 eller
piaj@km.dk
Tilmelding
til jeanettjensen65@hotmail.com
mærk mail ”mønvandring 2022”
Ved tilmelding må I gerne oplyse det antal personer,
som skal bo i den samme hytte, samt telefon nummer,
mailadresse og om I deltager i sejlturen (hvor mange).
Afbestilling senest 1. juni på mail til
jeanettjensen65@hotmail.com
Betaling – gerne på mobilePay: Scan koden med
MobilePay eller indtast 1584HS direkte
inden den 1/3 2022.

Pilgrimsvandring
på Møn
Vandretur langs
Camønoen
10.-12. juni 2022

Program
Fredag den 10. juni:
Ankomst til campingpladsen
Camp Møn kl. 10.
Vandringen påbegyndes kl. 11.
Undervejs på turen spises den medbragte madpakke. Det anbefales både at medbringe mad og
drikkelse til turen.
Rute: Via Langebjergvej til: Liselund – Klinten
– Jydelejet. Der er mulighed for at gå ned på
stranden fra Liselund og Jydelejet.
Lørdag den 11. juni:
Vandringen begynder kl. 9.
På turen medbringes en madpakke og noget at
drikke.
Rute: Via Kridtstien til: Vitmunds Nakke –
Geocenteret – Gråryg – Stengården – Karensby
– Store Geddesø. Der er mulighed for at gå ned
til stranden ved Geocenteret og Gråryg Fald.
Søndag den 12. juni:
Andagt i Magleby Kirke kl. 9:00.
Vandringen starter kl. 9:30.
Madpakke og drikkelse er nødvendigt til turen.
Rute: Fra Magleby Kirke – via Kirkestien til
Klintholm Gods – Mandemarke Bakker –
Kongsbjerg – Kraneled – Klintholm Havn.

Tag med på
vandring
Kom med ud at gå i den charmerende og afvekslende natur ved Møns Klint. Her mærker man
naturens storhed og betages igen og igen over
skønheden!
Guds skaberværk folder sig ud og viser sig i sin
skønneste dragt: det turkisblåt vand, den græsgrønne skov og den kridhvide klint er et stykke
dansk natur, når den er smukkest!
Vandringen vil atter i år være inspireret af eventyr. Der er skrevet så mange på Møn, at det bare
gælder om at dykke ned i skatkisten. Vi kommer
ikke udenom H.C. Andersen, men vil også høre
”mønske eventyr” og ”Ringenes Herre”.
Det vil blive en tur, som taler til hovedet, ånden
og hjertet. Der vil være rig mulighed for at nyde
og fordybe sig i den skønne natur.
Sværhedsgrad
Turen er for trænede vandrere. Fredag og søndag bliver turen på ca 6-8 km. Lørdag vil vi gå en
tur på ca. 18-20 km. Der skal tages højde for et
meget varieret og kuperet terræn.

