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Om du er åndelig eller ej, så kan du kalde dig pilgrim efter en uge på Vestjyllands  
Højskole! Hver dag vandrer vi med rum til fordybelse og vægten lagt på pilgrimmens 
syv inspirerende nøgleord; bl.a. stilhed, bekymringsløshed og langsomhed. I fem dage 
vandrer vi som ægte pilgrim med højt til himlen, ud i den vestjyske natur. Undervejs får vi 
fortællingerne og myterne om gravhøje, rakkerne og pilgrimme i middelalderen.  Vi van-
drer i landskabet omkring Ringkøbing; over Dejbjerg Hede, langs fjord og langs Vester-
havet. Undervejs mærker vi det vigtigste ved pilgrimsvandring; fællesskabet.  
Daglig vandring ca. 10 -12 Km med dagtursrygsæk.  
Hvad enten du er nybegynder og blevet nysgerrig på pilgrimsvandring eller mere erfaren, 
så er kurset for dig. Vandrerguide Nonny er erfaren pilgrim og kender til udfordringer som 
toiletbesøg, distance og ustadigt vejr. Vi følger pilgrimmens syv nøgleord, der er udviklet 
af den svenske pilgrimspræst Hans-Erik Lindström. Nøgleordene gør vandringen til en 
indre og ydre vandring og samler gruppen i et særligt fællesskab. I løbet af ugen, finder vi 
ud af, hvad der trækker moderne mennesker i pilgrimsstøvlerne. 

Vi begynder og slutter dagene med morgensamlinger og aftenarrangementer med det 
gennemgående tema ”Lidenskab”. Gennem foredrag, fortælling m.m. bliver vi også be-
riget fra de øvrige kurser og kursister. 

Husk drikkedunk, et siddeunderlag, gode vandresko og tøj efter det danske sommer- 
vejr. Pilgrimsvandring er nemt og vanedannende, måske bliver kurset en inspiration til en 
vandring på Camino de Santiago i Spanien eller Frankrig! 

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Nonny Sand, pilgrimsvandrer og guide på vandreturene 
Else Mathiassen, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Flamenco”, “Pileflet”, “Dans” og “Byg i træ”.

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4000,–
Dobbeltværelse ........................... 4500,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5000,–
Eneværelse ................................. 5000,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5500,–
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