INVITATION TIL VANDREFÆRD d. 20.-22. august 2021
Kære skjønne Grandmothers,
Nu er det tid at melde jer på en ganske særlig sommervandring på RØSNÆS og SAMSØ.
Vi vil sammen ære Moder Jords dejlige natur i Kattegat området, og lytte med alle vores
sanser, gennem stille vandring, sange og trommen. Ceremoni i landskabet, lade staven gå
rundt ved et aftenbål, spise økologisk frisk tilberedt varm aftensmad og sove godt ovenpå
dagens vandring.
Vi, som er tilknyttet Diserne på Vestsjælland og Samsø Cirklen, har efter bedste
intentioner og evne planlagt en spændende Færd i regi af vores forening Grandmothers
Circle The Earth ‒ Danmark.

PRÆSENTATION af PROGRAM:
Fredag d. 20. august: Dagens vandring på RØSNÆS, i alt 15-16 km.
MØDESTED/TID: Kalundborg St. kl.12. Vores grej lægges i Ingrids trailer, det køres til
Raklev Skole (sovested). Vi tager Bus 553, afgang Kalundborg kl. 12.20 mod Røsnæs.
Præsentation og Åbningsceremoni efter en kort gåtur på 2,5 km til Vindekilde
(Helligkilde).
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Bagefter frokost (din egen madpakke). Eftermiddagens vandring er på stier og veje med
pause og kaffe ved Kongstup, og videre til Raklev Skole, til et varmt måltid tilberedt af
kok Merete fra Diserne. Så fælles opvask og tid til at dele dagens oplevelser med
hinanden, før vi lader natteroen sænke sig.

Lørdag d. 21 august: Dagens vandring på RØSNÆS, 5,5 km fra Raklev til Kalundborg.
Morgenmad/smøre madpakker og vandring til Kalundborg Færgehavn, hvor vi sejler med
Samsø Linjens Færge, afgang kl.12.20 ‒ ankomst kl. 13.50 Ballen, Samsø.
Vi nyder madpakker og hviler ben på overfarten.

VANDREFÆRDEN SAMSØ (Samlings-øen) lørdag/søndag d. 21. - 22. august.
Lørdagens vandring, i alt 15-16 km. Varm modtagelse på Ballen Færgehavn.
Vort grej køres til Onsbjerg Frie Skole (sovested). Vandring og overraskelser på stier og
veje tværs over smukke Sydsamsø med ankomst senere lørdag eftermiddag til Esther
Gongʼs utroligt smukke sted ”EVIGHØJ”, til et velfortjent hvil m. kaffe/the/kage.
Her holder vi Ceremoni i Medicinhjulet midt imellem 3 gravhøje. Et økologisk aftensmåltid
m. fisk nydes udendørs (i Domen ved regn) tilberedt af kok Lise Lotte med venner fra
Samsø Cirklen. Lørdag aften vandrer vi langs vestkysten 6-7 km, med pause ved ”Ilse
Made Hellig Kilde”, til Onsbjerg skole. Cirkel ved bålet, the/hvile og et GODNAT til os
dejligt trætte Bedstemødre.

SAMSØ søndag d. 22 august: Efter morgenmad/madpakker vandrer vi 2-3 km til
vestkysten og får et frisk morgenbad i havet, her en Vandceremoni. Vi tager afsked/på
gensyn i Sælvig Færgehavn med de jyske Bedstemødre.
Færgen Lilleør: afgang Sælvig kl. 10.15 med ankomst Dokk1 Århus kl. 11.15.
Færgen Isabella: afgang Sælvig kl. 10.45 med ankomst Hou kl. 11.45. Mulighed for Bus
100 mod Odder kl.12.

Nu vandrer vi andre tilbage ad en ny fin rute til Ballen Færgehavn.
Her frokost/ceremoni og afsked/på gensyn med de sjællandske Bedstemødre.
Samsø Linjen: Afgang Ballen kl. 14.05 med ankomst Kalundborg kl. 15.35.
DSB afgang Kalundborg St. kl. 15.58 med ankomst København kl. 17.58.
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Vi glæder os vildt meget til denne Vandrefærd, sammen med jer i smukke oldgamle
Katte(Skats) naturlige herligheder.

TILMELDING:
Tilmeld dig/jer senest d. 23. juli til: Ingrid Sylvest, Diserne, på tlf. 40460802 eller til Lise
Lotte Flæng, SamsøCirklen, på tlf. 21364190.
PRIS: 1.200 kr for medlemmer, 1.400 kr for ikke-medlemmer.
Der er plads til max. 25 deltagere og det er først til mølle. Returrejsen fra Samsø er ikke
inkluderet i prisen. Ved aflysning får alle det indbetalte beløb retur. Indbetaling sker på
Grandmothers bankkonto: Reg. nr. 9860 og kontonr. 0000369853, eller på på MobilePay 85814.
Husk at oplyse navn/efternavn og mail ved indbetaling.

Kærlig Hilsen og Kram til alle i Grandmothers fra
Ingrid Sylvest og Merete Falkner fra Diserne og Lise Lotte Flæng fra Samsø Cirklen
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