Tisvildevejen-Pilgrimsruten i Nordsjælland
15.-19. juni.

Ved Arresøs bred

Snør vandrestøvlerne og få en uforglemmelig vandreoplevelse gennem
Kongernes Nordsjælland fra Esrum Kloster til Sct. Helenekilde.
Ugen arrangeres i samarbejde med ”Foreningen Esrum-Tisvildevejen” der
har som mål at skabe vandringer, hvor natur, kultur og mennesket
mødes, og derigennem skaber fællesskab og glæde.
Du skal bo på Tisvilde Højskole, Et charmerende tidligere badehotel fra
1912 lige overfor Tisvildeleje Station. Tæt på skoven, klitter og strand. Du
skal forkæles af husets gode køkken der har fokus på sund og
ernæringsrigtig kost. Morgenmad og aftensmad indtages på skolen.
Frokosten bliver bragt ud af højskolens diner transportable.
Guide på vandringerne er Esrum-Tisvildevejens erfarne naturvejleder
Niels Henriksen og næstformand for ”Foreningen Esrum-Tisvildevejen”
Gitte Christiansen. Bustransport til og fra ruterne.
Der vil være mulighed for massage (body SDS) v/ massør Lisbeth Grønne.
Mandag:
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
12.00

Ankomst og indkvartering
Velkomst v. Højskolen og Esrum-Tisvildevejen
To retters menu

13.00

Afgang med bus til Esrum Kloster
Dagens rute: Esrum Kloster til Mårum ca. 11 km
Inden vi begynder på vandreturen vil Niels Henriksen fortælle om Esrum
Kloster, og vise os rundt i området omkring klosteret og Møllegården. Turen
fra Esrum Kloster til Mårum går igennem Gribskov, hvor vi oplever den
smukke skov og får historier om, hvordan der i skoven har været gårde og
landbrug tilbage i tiden.
På turen igennem skoven får vi kaffen serveret, og når vi kommer til Mårum
vil der være lidt koldt at drikke ved Mårum Præstegård.
Dagens tur slutter i Mårum kirke, hvor der vil være en andagt.

18.00
19.00
20.00

Bus tilbage til Højskolen
Kold/varm buffet
Foredrag om pilgrimsvandring v/Thomas Kallehave og Gitte
Christiansen

Esrum Kloster

Tirsdag:
08.00
09.00

Morgenmad/sang
Afgang med bus til Mårum. Mårum til Annisse ca. 17 km
Turen fra Mårum til Annisse starter i Gribskov, hvor vi bl.a. kommer forbi store
Hessemose og kulsvierpladsen.
Frokosten – Højskolens Diner Transportable indtages ved Solbjerg Engsø.
Efter frokosten fortsætter vi mod Annisse, hvor vi bl.a. besøger Pibe Mølle,
hvor kaffen venter på os. Når vi når Annisse besøger vi Garbolund vingård, der
producerer naturvin. Vi får en rundvisning på stedet, og ser bl.a. deres nye
vineri.

18.00
19.00
20.00

Bus tilbage til Højskolen
Kold/varm buffet
Så snører vi danseskoene til ”Let It Beatles”

Pibe Mølle

Onsdag:
08.00
09.00

Morgenmad/sang
Afgang med bus til Annisse
Annisse til Ramløse ca. 12 km
Dagens tur starter med en besøg i Annisse Kirke, efter den begiver vi os afsted
på dagens tur, der primært går langs Arresø igennem Huseby og Ramløse
Bakker.
Frokosten – Højskolens Diner Transportable spises i Ramløse Lystbådehavn.
Efter frokosten går vi det sidste stykke af dagens rute til Ramløse Kirke.

15.00
16.00
18.30
20.00

Bus til Højskolen.
Jazzmatine med Mogens Johansen, klarinet og Søren Svagin,
flygel.
Middag
Alsangs aften med komponist Erling Bevensee

Udsigt over Arresø

Læs mere om etaperne på: https://tisvildevejen.dk/

Torsdag
08.00
09.00

Morgenmad/sang
Afgang med bus til Ramløse
Ramløse til Sct. Helenekilde ca. 20 km
Dagens tur går over Ellemosen, Nordsjællands største moseområde, over
oldtidsvejen som fører os til Tibirke Kirke, og det smukke landskab omkring
den.
Frokosten – Højskolens Diner Transportable indtages ved Gretely.
Turen går videre ind i Tisvilde Hegn, hvor vi bl.a. kommer forbi den Tilsandede
landsby, Asserbo Slotsruin og Troldeskoven.
Turen ender ved Sct. Helenekilde, hvor vi nyder udsigten over vandet inden vi
går tilbage til Højskolen.

19.00
20.00

Vi griller i haven
En festlig aften med opera og operettetoner med sopranen
Heidi Korgaard – Barytonen Leon Ringø og Henning Nielsen
ved flygelet.

Udsigt over Kattegat

Fredag
08.00
Morgenmad/sang
09.30
Rundtur i Tisvilde v/Mette Kromann Thomsen.
12.00
To retters menu
13.30
Hjemrejse
Praktisk information:
Husk gode vandresko og en lille turrygsæk med plads til en vandflaske, solcreme og
regntøj, hvis det skulle blive nødvendigt.
Pris kr. 3.695. Tillæg enkeltværelse kr. 400.

