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Den hellige Birgitta af Vadstena's navn er på en særlig måde knyttet til dette ca. 75 km
lange afsnit af Den Danske Klosterrute. Som særskilt Birgittarute fører afsnittet frem til den
idylliske by Mariager, hvor kirken og en bygning fra munkenes afdeling vidner om middelalderens storslåede birgittinerkloster. Rutens forløb og seværdigheder vil senere blive omtalt i en planlagt guidebog om Klosterruten mellem Viborg og Aalborg.
Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark fra Helsingør til Frederikshavn, se mere på http://www.klosterruten.dk/
Den foreløbige beskrivelse af ruteføringen mellem Viborg og Mariager er i øjeblikket ikke
suppleret med landkort. Strækningen dækkes af Kort- og Matrikelstyrelsens ”Kort 25” i målestok 1:25.000 (4 cm kort) nr. 2215 IV SØ, 2215 I SV, 2215 I NV, 2215 I NØ, 2216 II SØ,
2316 III SV, sælges fra Nordisk Korthandel, København. Kort- og Matrikelstyrelsens ”Kort
50” i målestok 1:50.000 (2 cm kort) nr. 2215 IV, 2215 I, 2216 II, 2316 III findes kun i digital
udgave fra 2012, men vil muligvis med tiden kunne købes som kortblade i Nordisk Korthandel.
Den Danske Klosterrute er en vandrerute, men på det meste af den kan man cykle uden
større vanskeligheder. Enkelte steder må man trække cyklen eller følge særligt anviste alternativveje.
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1. Viborg til Rødding - ca. 15 km
Oversigt over ruten: Den Danske Klosterrute går indtil Asmild Kirke ad samme rute, som den kom ind
i byen. Fra Asmild Kirke går ruten op forbi et udsigtspunkt og fortsætter gennem et villakvarter. Ruten
drejer ned til Nørresø og følger National Cykelrute nr. 3 langs søen, inden den atter drejer op gennem
Granadaskoven til Houlkær Kirke. Fra Houlkær Kirke går turen gennem nyere villakvarterer med en flot
udsigt til det store kraftvarmeværk ved Aalborgvej. Turen fortsætter gennem et smukt kuperet landskab
forbi Loldrup Sø og gennem Nørremølle Ådal. Det sidste stykke ind til Rødding går ruten langs den
genskabte Rødding Sø.
 Viborg. Byens navn kommer af Vibjerg, dvs. en høj, hvor man ofrede til guderne (et vi). Det var

her vejene samledes på det gamle sydgående færdselsstrøg Hærvejen, som også middelalderens pilgrimme fra Norden benyttede til de store valfartssteder i Sydeuropa og Palæstina. Den
oprindelige vikingetidsbebyggelse fra ca. 700 e. Kr. udviklede sig efterhånden til et kirkeligt og politisk magtcentrum. Indtil videre ved man fra arkæologiske udgravninger, at den første egentlige,
planlagte by er fra omkr. 1050. Byen blev bispesæde i 1060. Ud over domkirken var der i middelalderen 12 sognekirker, nogle kapeller og fem klostre (dominikanere, franciskanere, augustinere
og augustinernonner, johannitere). Der skulle gå over 400 år efter reformationen, før den første
evangelisk-lutherske kirke blev bygget i byen, nemlig Vestervang Kirke i 1970.
Byen udmærker sig endvidere ved usædvanligt mange udendørs kunstværker. Yderligere oplysninger om byen findes i guidebogen ”Den Danske Klosterrute: Fra Ribe til Viborg”, Unitas Forlag.
 Viborg Domkirke. Byggeriet af den første domkirke blev påbegyndt omkr. 1120 og afsluttedes

i slutningen af århundredet. Kirken var viet til Vor Frue, og der var indtil 1440 tilknyttet et augustinerkloster til kirken.
Viborg hærgedes i årene 1501-1726 af flere store brande, hvor det også gik hårdt ud over domkirken. Til sidst var den så faldefærdig, at hele kirken på nær krypten blev revet ned i 1863. Dette
skete trods kraftige protester.
I perioden 1864-76 blev den nye kirke opført med N. S. Nebelong som hovedansvarlig arkitekt.
Kirken er en rekonstruktion af en tænkt, romansk storkirke med samme dimensioner som den
gamle. Da arkitekten døde i 1871, kom arkitekt H. B. Storck til og fuldførte loyalt Nebelongs projekt.
Prædikestolen har forbillede i Italien og er udført af billedhuggeren C. J. Rosenfalk. De tre granitløver, som bærer den, er lavet efter modeller af billedhugger, professor H. V. Bissen. Den store
syvarmede messingstage er fremstillet i Lübeck i 1494 og var det eneste inventar, som blev reddet fra kirken ved en brand i 1501. Alteret er inspireret af det berømte gyldne alter fra ca. 1200 i
Sahl Kirke mellem Viborg og Struer. Glasmalerierne i apsis er udformet i samarbejde mellem kirkens hovedkunstner Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll. Totaludsmykningen af alle flader
og hvælv er lavet af Joakim Skovgaard. Kalkmalerierne på væggene er fra perioden 1901-1906.
Oliemalerierne på kirkens loft er lavet i 1911-1913. Krypten er den ældste del af kirken og stammer fra den oprindelige domkirke.
Kirken er åben jan.-mar. og okt.-dec.: ma-lø kl. 11-15, sø kl. 12-15.
Apr.-sep.: ma-lø kl. 11-16, sø kl. 12-16 med forbehold for kirkelige handlinger.
I sommersæsonen er der rundvisning med guide hver tirsdag og torsdag kl. 13-14. Prisen for
rundvisningen er 30 kr. pr. person (2012) + 10 kr. i særskilt entre, som betales i kirken.
Kirketjeneren træffes dagligt kl. 11-13 på tlf. 87 25 52 50.
<viborgdomkirke@pc.dk>; Kirkekontor tlf. 87 25 52 55.
Yderligere oplysninger om kirken findes i guidebogen ”Den Danske Klosterrute: Fra Ribe til Viborg”, Unitas Forlag.
 Bispegården ligger øst for domkirken og er opført i årene 1728-30, hvor den blev genopført ef-

ter en brand i 1726. Bygningerne blev fredet i 1919. Bygningen fungerer som privatbolig for biskoppen over Viborg Stift samt som administrationsbygning for Viborg Stiftsøvrighed.
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Viborg Domkirke til udsigtspunkt i Asmild (1,7 km). http://map.krak.dk/m/pvCv8
Rute for cyklister fra Domkirken til krydset ved Sct. Ibs Gade. Fra kirken drejes t.v. mod øst ad
Domkirkestræde og t.h. ad Skolestræde og derpå t.v. ad Sct. Mathias Gade til krydset ved Sct. Ibs Gade, hvor man tilslutter sig hovedruten.
 Forlad domkirken gennem sidedøren mod syd og gå t.h. rundt om kirken. Drej t.h. ad Sct. Nicolai

Gade. Her passeres Stænderpladsen med Vestre Landsret og Viborg Arrest på venstre hånd.
 Vestre Landsret blev oprettet i 1919, hvor den afløste Landsoverretten for Nørrejylland. I for-

bindelse med oprettelsen blev rettens hovedbygning i Viborg opført og taget i brug i januar 1920.
Bygningen er tegnet af arkitekten Christoffer Varming.
Foran hovedindgangen står en buste af juristen Anders Sandøe Ørsted. Midt på Stænderpladsen
står statuen Retfærdigheden, udført af billedhuggeren Anker Hoffmann. På pladsen finder man
endnu et mindesmærke med tilknytning til Vestre Landsret, nemlig mindestenen for Jyske Lov,
opstillet i 1941 i forbindelse med 700-året for lovens ikrafttræden i 1241.
Der er i 2011 påbegyndt en opførelse af en ny retsbygning til Landsretten. Bygningen placeres på
østsiden af Nørresø i Asmild som nabo til HedeDanmarks hovedsæde, Retten i Viborg og Asmildkloster Landbrugsskole.
Som institution er Vestre Landsret en af landets ældste med oprindelse i Viborg Landsting, som
med sikkerhed kan spores tilbage til historisk tids begyndelse og formentlig er betydelig ældre.
Viborg har således været retscentrum i mindst 1000 år.
Mellem landsretten og arresten finder man den såkaldte ”Sukkenes bro”. Broen forbinder Vestre
Landsret med Viborg Arrest. Overgangen passeres af den anklagede under den tunge gang mellem retslokalet og fængselscellen.
 Viborg Arrest. Huset er opført i italiensk renæssancestil og er tegnet af arkitekt Julius Tholle.

Det blev indviet i 1874.
I 1887 sad Jeppe Aakjær 17 dage i arresten, fordi han havde fremsat nogle stærkt kritiske udtalelser om præsterne og kirken. Viborg Arrest spillede også en afgørende rolle i retsopgøret efter
2. Verdenskrig, hvor i alt 46 mennesker blev henrettet. De 17 af dem sad i Viborg Arrest og blev
herfra kørt til Undallslund Plantage nordvest for Viborg, hvor henrettelserne fandt sted.
 Fortsæt ned ad Bispestien (trapper) til et lysreguleret kryds ved Sct. Ibs Gade. Gå t.v. mod øst over

krydset til parkområdet ved Borgvold.
 Borgvold er byens ældste og smukkeste anlæg. Det blev skabt i 1864. Voldanlægget i parken

er sandsynligvis resterne af den kongeborg, som blev opført af Erik Menved i 1313. Borgen blev
revet ned i 1320. I 1915 blev der på toppen af anlægget rejst en mindesten for Erik Ejegod, udført
af billedhugger C. Numelin fra Viborg. På Borgvold ses også skulpturerne: »Siddende pige« og
»Liggende pige« skabt af Gerhard Henning samt »Kildepigen« – også kaldet »Nymfen« – skabt
af Ludwig von Schwanthaler.
 Bibelhaven blev i 1989 indrettet i det sydvestlige hjørne af Borgvold. Her findes en eneståen-

de samling af urter, buske og træer. Alle er nævnt i Bibelen og forsynet med navneskilte, bibelcitater og ofte krydret med oplysninger om legender og overtro.
 Gå gennem parken til P-pladsen ved Nørresø og videre ud til Randersvej. Kryds vejen og gå t.v. mod

øst ad dæmningen mellem Nørresø og Søndersø.
 Søerne i Viborg. Viborg-søerne er dannet under den sidste istid, der sluttede for 13.000 år si-

den. Søerne ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til Hald Sø. Da Erik Menved byggede
borgen ved Borgvold, lod han, for at skaffe vand til voldgravene, Søndersø opstemme ved Søndermølle. Herved steg vandet 2 m, og den landfaste forbindelse til Asmild forsvandt. Siden har
vandstanden i Nørresø og Søndersø haft denne højde. Dæmningen mellem søerne er anlagt i
1855.
 Drej t.h. ad Kloster Allé. Hvor Søndersøstien fortsætter lige ud gennem Klosterskoven drejer Klo-

sterruten t.v. op til Asmild Kirke.
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 Asmild Klosterkirke stammer fra omkr. år 1100 og er dermed en af Danmarks ældste kirker.

Kirken var oprindeligt domkirke i forbindelse med, at Viborg var bispesæde fra 1060. Fra slutningen af 1100-tallet blev Asmild Kirke en del af et augustinernonnekloster.
Kun døbefonten og kirkeklokken stammer fra tiden før reformationen. Prædikestolen, korgitteret
og altertavlen med fornemt billedskærerarbejde er fra ca. 1625. På kirkens nordvæg hænger et
stentøjskrucifiks, skabt af kunstneren Niels Helledie. Det var en gave til kirken ved 900-års jubilæet i 1990. I tårnrummet findes nogle modeller, som viser de forskellige faser i kirkens historie.
På pladsen foran kirken har billedhuggeren Erik Heide lavet en skulptur af Viborgs biskop Gunner, som døde i 1251.
Kirken er åben på hverdage i graverens og kirketjenerens arbejdstid fra kl. 8 - ca. kl. 15. Åbning
derudover kan evt. aftales med kirketjeneren på tlf. 40 13 55 63.
Kirkekontoret tlf. 86 67 36 16.
Yderligere oplysninger om kirken findes i guidebogen ”Den Danske Klosterrute: Fra Ribe til Viborg”, Unitas Forlag.
 Gå tværs over kirkens P-plads ud til Vinkelvej. Kryds vejen og fortsæt lige ud ad en trampesti på den

anden side af vejen mod øst gennem et grønt område. Fortsæt op gennem en mindre bevoksning til et
udsigtspunkt med en flot udsigt over Viborg (så længe træerne ikke er for store).

Udsigtspunktet til Nørresø (ca. 2 km). http://map.krak.dk/m/pDoUv
 Fortsæt ad stien venstre om højen mod nordøst til en mindre P-plads og herfra t.h. til en mindre

rundkørsel. Gå t.v. ud til Randersvej. Kryds vejen og gå få skridt t.h. til Hellevej. Drej t.v. mod nord ad
Hellevej. Efter knap 100 m passeres en bredere vej t.v. Efter yderligere 60 m passeres en sti t.v. Følg
passagen for enden af vejen frem til Hellestien og drej t.v.. Stien drejer kort efter t.h. mod nord og går
stejlt opad. Den ender ved vejen Amtmandshøjen. Fortsæt lige ud ad denne, til vejen svinger t.h. Her
går Klosterruten t.v. ind i skoven ad en cykel- og vandresti. Hvor stien deler sig, vælger man venstre
gren. Gå ned gennem skoven til vejen Kokildedalen og fortsæt t.v. ned til Nørresø.

Nørresø til Houlkær Kirke (ca. 1,8 km). http://map.krak.dk/m/pDoGJ
 Gå t.h. mod nord ad Nørresøvej. Hvor vejen svinger t.h. op gennem skoven, fortsætter man lige ud

ad grusstien langs søen. Efter ca. 400 m går man skråt t.h. ad en mindre sti op til Granadastien, som
følges t.h. mod øst op gennem skoven. Umiddelbart før stien slutter, følges en trampesti t.v. over til
Bakkestien. Følg denne et kort stykke t.v. og gå derpå t.h. ad Gymnasiestien, som krydser Houlkærvej
på en gangbro. Efter et par sving på stien når man frem til en stor åben plads, hvor kirken ses skråt t.h.
bag bebyggelsen.
 Houlkær Kirke. Kirken blev indviet i 1992. Den er tegnet af Arkitekt Sahls tegnestue i Århus.

Vægten er lagt på, at kirken skal være en del af det omgivende samfund. Kirkens rum er forbundet af en gang efter samme princip som i de gamle klostre.
Alterbord, alterskranke, døbefont og prædikestol er tegnet af arkitekterne. Alterbilledet er malet af
Sonny Tronborg. Klokkestablen er inspireret af de klokkehuse, som findes især ved sønderjyske
landsbykirker. Indskriften på kirkeklokken lyder: Gud Fader, Søn og Helligånd, behold din kirke i
din hånd og hold min sang i live.
Kirken er åben ti-fr kl. 8-16. Ønskes kirken åbnet derudover, skal det aftales med kirketjeneren på
tlf.: 24 59 78 79. kirketjener@houlkaerkirke.dk; Kirkekontor tlf. 86 67 40 88.

Houlkær Kirke til Loldrup Sø. Ca. 4 km. http://map.krak.dk/m/pORoo
 Gå tilbage til Bakkestien og drej t.h. mod nord langs med tæt lav bebyggelse t.v. Drej t.h. ad første

vej, Nørresøbakken og følg denne vej, som går parallelt med Houlkærvej. Hvor Nørresøbakken svinger
t.v. væk fra Houlkærvej fortsættes fremad på en gren af vejen Søbakken, stadig parallelt med Houlkær-
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vej. Hvor vejen ender, går man få skridt t.v. og derpå t.h. ad National Cykelrute nr. 3. Efter ca. 10 m
fortsætter Klosterruten lige ud på en trampesti. Gå t.v. mod vest ad Kokholmstien til en tværgående sti
og her igen t.v. mod vest. Undervejs passeres tre runde vendepladser i villakvarteret. Der er fra stien en
flot udsigt til Viborgs vartegn - det store kraftvarmeværk ved Aalborgvej.
 Viborg Kraftvarmeværk blev bygget fra 1994 til 1996. Det har en helt speciel form, som får

det til at minde lidt om et dyr. Værkets grundform består af to aflange, buede skaller med en 50 m
høj skorsten imellem. I 1997 blev værket af Viborg Kommune præmieret for godt og smukt byggeri.
 Stien ender ved en gren af Skovbakkevej, hvor man går t.h. mod nord til et T-kryds. Drej t.v. mod

vest ned til Røddingvej. Fra Skovbakkevejs udmunding i Røddingvej følges en dobbeltrettet cykelsti t.h.
mod nord langs Røddingvej. Kort efter passerer cykelstien i tunnel under Nordre Ringvej. Fortsæt ad
cykelstien, til den ender efter knap to km. Her krydser man Røddingvej og går få skridt t.h. til markvejen
før den første ejendom. Drej t.v. ad markvejen, som svinger lidt mod nordvest og kommer tæt på Loldrup Sø.
 Loldrup Sø er dannet under sidste istid, der sluttede for ca. 13.000 år siden. Den er en del af

den tunneldal, der som tidligere nævnt går fra Mariager Fjord til Hald Sø. Søen er privatejet med
intensivt dyrkede landbrugsarealer omkring. Søen modtager vand fra Nørremølle Å og Stigsbæk.

Loldrup Sø til Nørremølle Å. Ca. 1,3 km. http://map.krak.dk/m/pORi5
 Efter ca. 500 m ad markvejen passerer man gården Damsgård ad en markvej t.h. Efter gården fort-

sætter Klosterruten lige ud mod nord. Hvor markvejen kort efter svinger t.h., fortsætter Klosterruten stadig lige ud ad en mindre markvej mod nord. Vejen svinger et par gange, før den passerer over Nørremølle Å på en dæmning.
 Nørremølle Å udmunder i Viborg Nørresø, og er en del af Gudenåens afstrømningsområde.

Nørremølle Å til Batum Bystævne. Ca. 2,5 km http://map.krak.dk/m/pORGw
 Vejen ender i en tværgående markvej, som følges t.h. mod nordøst langs Nørremølle Ådal. Ved en

ejendom skifter vejen karakter til alm. grusvej og ender i asfaltvejen i Batum. Gå ca. 125 m t.h. mod syd
over åen, hvor man finder det gamle ”Bystævne”.
 Batum Bystævne I 1965 anlagde landsbyens borgere en kopi af det gamle Bystævne til minde

om fællesskabets tid før 1793 med en sten for hver af de 11 gårde, som dengang var i landsbyen
og med oldermandens sten i midten.

Batum Bystævne til Rødding Kirke. Ca. 1,9 km http://map.krak.dk/m/pORBd
 Gå tilbage over åen og t.h. mod øst ad vandrestien på nordsiden af åen. Stien er markeret med en

rød pil. Her er i våde perioder temmelig fedtet.
Alternativrute for cyklister (og hvis stien langs åen er for våd): Gå t.v. fra Bystævnet til Røddingvej,
og følg den t.v. mod øst til Rødding.
 Drej t.h. ad den første bro over åen og fortsæt lige ud ad stien mod sydøst i retning af asfaltvejen.

Stien er indhegnet af elektrisk hegn på begge sider og svinger kort før landevejen igen ned mod søen,
hvor der er en overnatningsplads med to sheltere.
 Rødding Sø blev genskabt i 2004 efter at have været afvandet i 100 år. Den har en max. dyb-

de på 2,5 m og et areal på 21 ha. Der er et rigt fugleliv i området. Ved den sydlige bred findes et
sumpet område med flere forskellige orkidéarter.
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 Fortsæt ad stien til den østlige ende af Rødding Sø. Gå t.h. mod øst hen over et græsareal og gen-

nem to låger til det nye sognehus og kirken.
 Rødding er en gammel landsby, som nævnes første gang i 1424, men byen er betydeligt æl-

dre. Navnet kommer af olddansk ”ruth” = rydning og betyder en bosætning i et ryddet skovområde. Byen kan derfor være anlagt allerede i ældre jernalder - i årene omkr. år 0.
 Rødding Kirke er i romansk stil og stammer fra 1200-tallet. I modsætning til andre kirker, som

ofte ligger højt placeret, er Rødding Kirke placeret på et af byens laveste punkter ved bredden af
Rødding Sø.
Tårn og våbenhus er tilbygget i 1400-tallet i sengotisk stil. Altertavlen i barokstil er fra 1700-tallet.
Prædikestolen er fra 1646 og bærer bibelske relieffer. På væggen mod syd hænger et antependium med afbildning af treenigheden og 32 helgener. Det menes at stamme fra slutningen af 1300tallet og er et af de ældste stykker kirketekstil i Norden.
Døbefonten er en romansk granitfont.
I tårnet hænger en usædvanlig gammel og fin klokke fra 1300-tallet. Derudover har kirken en ny
klokke fra 1999 med indskriften: Min krop er min klang. Mit liv er min sang. Min gerning at tjene
Gud.
Kirken er normalt åben i dagtimerne fra kl. 8-17. Derudover kan der åbnes efter ønske.
Sognepræst tlf.: 86 65 10 11.

2. Rødding til Lindum - ca. 18 km
Oversigt over ruten: Fra Rødding Kirke går ruten gennem et kuperet område til Sødal Skov. Efter
skoven fortsætter ruten gennem bakkerne til Vammen. Fra Vammen følger Den Danske Klosterrute på
en stor del af strækningen en skovvej, som går på langs gennem den langstrakte Lindum Skov, der hører under Tjele Gods.

Rødding Kirke til Sødal Skov. Ca. 2,7 km http://map.krak.dk/m/pOwmz
 Forlad kirkegården ad indgangen mod øst og gå t.v. mod nordvest ad Enghavevej. Vejen er skiltet:

Løvel 5. Ved husnr. 34-36 drejer Klosterruten t.h. mod nordøst ad en flot hulvej op gennem bakkerne.
Ser man sig tilbage, er der en fin udsigt over Rødding Sø. Ved nr. 36 drejes t.v., og kort efter t.h. mod
øst ad den første markvej ud til asfaltvejen Sødalvej. Gå t.v. mod nord og t.h. mod øst ved husnr. 2931. Efter ca. 500 m når man Sødal Skov.
Sødal Skov er privatejet og har et areal ca. 360 td. land. Skoven er meget gammel, men man

kender dog ikke den nøjagtige tid for dens tilblivelse.

Sødal Skov til Tingdalvej. Ca. 1,7 km http://map.krak.dk/m/pzhBx
 Fortsæt ind i skoven forbi et skovløberhus t.h. Fortsæt ad skovvejen ca. 250 m efter den sidste ind-

kørsel til huset og gå derpå skråt t.h. ad en græsklædt skovvej. Efter 175 m drejer denne skovvej skråt
t.h. op gennem skoven, men Klosterruten fortsætter lige ud mod øst ad en mindre, græsklædt skovvej,
som flere steder er temmelig tilgroet, men det er en rigtig køn vej med fin udsigt over dalen. Skovvejen
ender efter 700 m ved en nord-sydgående hulvej. Drej t.v. mod nord og efter 225 m når man en tværgående vej, hvor Klosterruten drejer t.h. mod øst. Efter 100 m er man fremme ved udkanten af skoven,
hvor skovvejen ender ved en grusvej i et sving.
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 Vandreruter i Vammen Sogn Der er udgivet en folder med forslag til seks forskellige vandre-

ruter. Klosterruten følger nogle af ruterne på en del af vandringen fra Sødal Skov til Fastruplund
Skov.

Tingdalvej til Vammen. Ca. 3 km http://map.krak.dk/m/pzWJ4
 Gå t.v. mod nord ad grusvejen. Vejen svinger nogle gange, og ved et T-kryds efter knap 1½ km går

ruten t.h. mod sydøst. I Vammen drejes t.v. mod nord ad Norupvej, og hvor vejen svinger t.v. fortsættes
100 m lige ud ad Grøndalsvej rundt om en gård. Følg herfra en trampesti t.h. frem til kirken. Der er indgang til kirkegården i diget mod syd.
Alternativrute for cyklister: Cyklister fortsætter lige ud forbi Norupvej frem til et T-kryds ved Nørregade, hvor de svinger t.v. og når frem til kirken på venstre hånd efter ca. 150 m.
 Vammen Kirke stammer fra ca. 1200 og er i romansk byggestil. De romanske bygningsdele er

af granitkvadre.
Tårn og våbenhus er bygget to-trehundrede år senere i sengotisk stil. Kirken er meget bred af en
landsbykirke at være og meget enkel og ren i sine linjer.
Døbefonten er en romansk granitfont.
Prædikestolen er ifølge en skåret indskrift opsat i 1668.
I 1875 fik kirken nye og større vinduer, så det er altså ikke de originale vinduer, der ses i kirken.
På nordmuren hænger den store gamle altertavle fra 1700-tallet. Den er lavet af den jyske billedskærer Chresten Jacobsen fra Romlund og var altertavle indtil 1918, hvor kirken blev restaureret.
På alterbordet står et lille træ-krucifiks, som oprindeligt stammer fra den gamle altertavle.
Kirken blev i 1952 igen restaureret, og alterpartiet blev ændret. Her fik man et freskomaleri af Stefan Viggo Pedersen. Det forestiller Kristus som sejrherre, der kommer til sin menighed her og nu,
men som også kommer ved tidernes ende.
Kirken er åben i dagtimerne, når graveren er på kirkegården. Der er planer om i løbet af 2012 at
få etableret automatisk døråbning og -lukning, og dermed vil der muligvis være lidt mere faste tider. Hvis kirken er lukket, kan nøgle afhentes hos sognepræsten, Nørregade 27A, tlf.: 86 69 01
50.

Vammen Kirke til Fastruplund Skov. Ca. 3,5 km http://map.krak.dk/m/pZxW2
 Forlad kirkegården ad hovedindgangen mod øst. Her begynder flere afmærkede vandreruter. Følg

den orange rute t.v. mod nord ad Nørregade og drej efter 400 m t.h. mod øst ad en markvej, som er
markeret med en orange og en rød pil. For enden af et læhegn drejes skarpt t.h. til en grusvej, hvor
man går t.v. mod nordøst. Efter ca. 600 m drejes t.v. mod nordvest ad en markvej, om er markeret med
en gul pil. Ved en tværgående markvej drejes t.h. mod nordøst, og hvor markvejen efter ca. 150 m
svinger skråt t.v., fortsætter Klosterruten lige ud ad en mindre, græsklædt markvej, som er markeret
med en blå pil. Efter ca. 650 m passeres en ejendom t.v., og vejen skifter karakter til alm. grusvej.
Grusvejen svinger t.h. efter 200 m, men Klosterruten fortsætter stadig lige ud mod nordøst, og kort efter
er man i Fastruplund Skov, som hænger sammen med Lindum Skov.
 Lindum Skov Skoven er ca. ti km lang og to km bred. Den hører under Tjele Gods.

Lindum Skov til Erikstrupvej (ca. 4 km) http://map.krak.dk/m/pTqda
 Ca. 500 m inde i skoven drejer den brede skovvej t.h., men Klosterruten fortsætter lige ud ad en

mindre, græsklædt skovvej. På det første stykke er vejen mere eller mindre tilgroet en stor del af året.
Bemærk!!
Efter knap 200 m svinger den græsklædte vej t.h. op gennem skoven, men Klosterruten drejer t.v. lige efter en stor bunke grene. Skovvejen fortsætter bag bunken, men det kan være svært at få øje på
den, når der er blade på træerne. Efter ca. 300 m kommer man til en større skovvej, som Klosterruten
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følger t.v. mod nordøst over de næste tre km. Skovvejen svinger lidt undervejs, og drejer til sidst mod
øst til asfaltvejen Erikstrupvej. På hjørnet skråt t.h. ses en gul murstensbygning med skodder.

Erikstrupvej til Lindum Kirke. Ca. 3 km http://map.krak.dk/m/pTgth
 Gå lige over vejen og fortsæt mod øst ind i Mølledalen ad en bred skovvej, som efterhånden bliver til

en hulvej op gennem bakkerne. Efter ca. 850 m er der et ”vejkryds” og en mindre vejgaffel t.h. Her går
Klosterruten t.h. mod syd. Vejen svinger kort efter igen t.v. mod øst, og man fortsætter lige over en bredere skovvej til et ensomt beliggende hus nr. 14. Gå venstre om huset og t.h. mod syd til skovens udkant og herfra t.v. mod øst langs skovkanten og t.h. mod syd ved det første T-kryds. I Lindum fortsætter
ruten lige ud ad en grusvej mellem husene. Grusvejen svinger t.h. ud til Skibdalvej, og herfra er der ca.
300 m t.v. mod nordøst til Lindum Kirke.
 Lindum Kirke. Kor og skib er opført i romansk tid (ca. 1200) og tårnet i sengotisk tid. Våben-

huset er formodentlig fra 1800-tallet. Altertavlen er et maleri af Larsen Lund fra 1924. Prædikestolen er fra 1576 med allegoriske malerier fra 1700-tallet. Døbefonten af granit er en ny kopi efter
en romansk font.
Kirken er åben i dagtimerne, når graveren er på kirkegården.
Sognepræst tlf.: 86 69 01 50 (Vammen)

3. Lindum Kirke til Trinderup Monumentet - ca. 10 km
Oversigt over ruten: Fra Lindum drejer Den Danske Klosterrute igen op gennem Lindum Skov i et område, som kaldes Ulvebjerge, hvor der er mange gravhøje. Efter skoven fortsætter man over Skals Å
ved Vasehus Bro og videre gennem åbne områder med dyrkede marker til Trinderup Krat. Her finder
man et gammelt megalitanlæg fra oldtiden. Stedet er desværre meget dårligt vedligeholdt, og adgangen
til området kan være meget vanskelig.

Lindum Kirke til Christinelund. Ca. 1,5 km http://map.krak.dk/m/pTDgC
 Gå tilbage til Skibdalvej og lige over ad asfaltvejen Drøwten mod nord. Drej t.h. på en markvej, der er

markeret med en rød pil og husnr. 28-32. Følg den røde rute de næste 1,2 km. Ruten drejer t.v. mod
nord ad en græsklædt sti, som snart ændrer karakter til alm. markvej. Markvejen ender ved en tværgående grusvej, hvor man går t.h. mod øst til gården Christinelund.

Christinelund til Vasehus Bro. Ca. 3 km http://map.krak.dk/m/pTfjb
 Knap 100 m efter gården drejer Klosterruten skarpt t.v. ind i skoven mod nordvest over for husnr. 48.

Her forlader man den røde rute. Hvor skovvejen svinger t.v., drejer Klosterruten t.h., stadig mod nordvest ad en mindre, græsklædt skovvej, som går midt gennem et område, der kaldes Ulvebjerge. I området findes der rigtig mange gravhøje.
 Ulvebjerge. Årsagen til de mange gravhøje i skoven er iflg. Mads Lidegaard formentlig, at den

allerældste vejføring mellem Viborg og Aalborg passerede forbi her med retning mod et meget
gammelt overfartssted over Skals Å umiddelbart syd for Trinderup-monumentet.
 Efter ca. 500 m passeres en bredere skovvej, men Klosterruten fortsætter lige ud ad skovvejen over-

for. Bemærk at der her også går en skovvej skråt t.h. Når vejen nærmer sig Skals Å, ses i bakkerne
masser af gamle hulveje, som alle har retning mod det gamle vadested ved Vasehus Bro. 700 m efter
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den tværgående vej passeres en grøft, og kort efter drejer Klosterruten t.h. ad en skovvej, som ender i
en tværgående grusvej. Gå t.v. mod sydøst og drej efter 300 m t.h. mod nord ad en skovsti.
(Bemærk: Følg ikke stien som går langs marken umiddelbart før).
Kort før landevejen mellem Vammen og Klejtrup ved et mindre græsareal drejer stien t.h., men Klosterruten fortsætter lige ud over græsarealet og t.h. ad landevejen mod nordøst til Vasehus Bro.
 Vasehus Bro Der har været en bro over Skals Å i over 400 år og sikkert endnu længere. Ved

broen skal der have ligget et brohus, hvor der tidligere blev opkrævet bropenge af de vejfarende.
 Skals Å. Et dalsystem strækker sig fra Kattegat til Hjarbæk Fjord. Skals Å udspringer vest for

Randers og løber ind i dalsystemet ved Lindum, hvor ådalens sydskråning er skovklædt på en
næsten ti km lang strækning. Derpå flader landskabet ud vestover, og åen løber gennem vidtstrakte enge til Hjarbæk Fjord.

Vasehus Bro til Trinderup Krat. Ca. 3,5 km http://map.krak.dk/m/poQfa
 Fortsæt ad landevejen, som herfra hedder Lindumvej. Kort efter passeres Brohusvej t.v., og lidt læn-

gere fremme drejes t.h. mod øst ved husnr. 21-23. Vejen fører ind til et nedlagt teglværk, hvor der skiltes med cykelcamping, (Det kan dog ikke anbefales at bruge denne, da området kan være farligt at opholde sig i på grund af bygningernes faldefærdige tilstand).
Fortsæt gennem området ved teglværket og videre ad markvejen t.v. mod nord til en tværgående grusvej. Drej t.h. mod øst og følg vejen ca. 900 m. Kort før en ejendom (nr. 11) drejer Klosterruten t.v. mod
øst på en mindre markvej, som i våde perioder er temmelig fedtet. Gå t.v. mod nord ad den første
tværgående markvej op mod skoven. Efter et par sving drejes t.h. mod øst ad den første vej, hvor man
passerer et par huse, før man når begyndelsen af Trinderup Krat.

Trinderup Krat til Trinderup Monumentet. Ca. 1,8 km http://map.krak.dk/m/pTEvQ
 Fortsæt lige ud ad skovvejen, til den ender ved en tværgående vej med et dige overfor. Gå få skridt

t.v. og derpå t.h. ad en sti op over diget. Gå t.v. ad den første skovvej efter ca. 100 m. Vejen har retning
mod nordvest, men svinger kort efter mod nord og bliver til en rigtig flot hulvej op gennem skoven.
Skovvejen ender ved asfaltvejen Klejtrupvej. Gå 200 m t.v. mod vest til et enligt stående egetræ i vejsiden. Herfra har man den nemmeste og korteste adgang til Trinderup Monumentet, men vær stadig forberedt på både brændenælder og brombær.
 Trinderup Monumentet. For historisk interesserede er stedet bestemt et besøg værd, selvom

det ikke er særlig godt vedligeholdt. Man fornemmer trods alt stedets tidligere storhed. Det er et
kæmpemæssigt stenanlæg (megalitanlæg) fra oldtiden, som formentlig har rummet 6-8 gravkamre, der har været indrammet af ca. 180 m lange stenrækker på hver side med ca. 10 m imellem.
En stor del af stenene er i tidens løb blevet fjernet fra anlægget og anvendt til byggematerialer i
bl.a. kirker og herregårde. På de tilbageværende sten ses flere steder de såkaldte kløveriller. I lokal overlevering benævnes stedet ”Odins Alter” eller ”Odins Hylle”. Meget taler for, at stedets
navn senere er blevet til Onsild og måske har givet navn til landsbyerne Nr. og Sdr. Onsild.

4. Trinderup Monumentet til Hobro Kirke - ca. 12 km
Oversigt over ruten: Ruten følger fra Trinderup Monumentet National Cykelrute nr. 3 på asfaltvejen
mod Nr. Onsild gennem åbne landbrugsområder og et flot kuperet terræn. Fra Nørre Onsild Kirke går
Den Danske Klosterrute gennem en slugt til Vikingeborgen Fyrkat. Fra vikingeborgen følger man den
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nye Fyrkat Engsø igennem lave engarealer. Turen fortsætter mod Hobro ad en sti langs Vester Fjord,
som trods navnet er en ferskvandssø.

Trinderup Monumentet til Nr. Onsild Kirke. Ca. 4 km http://map.krak.dk/m/pT1uO
 Ruten følger National Cykelrute nr. 3 t.h. mod øst ad asfaltvejen. Efter 1,7 km skifter vejen navn til

Væggedalen, og godt 650 m længere fremme kan man tage en afstikker t.v. til Lokes Plantage (se nedenfor). Fortsæt over den østjyske motorvej til Nr. Onsild Kirke.

Afstikker til Lokes Plantage. Ca. 2,5 km http://map.krak.dk/m/pt8G8
Følg grusvejen t.v. mod nordvest og gå t.h. mod nordøst ad den første skovvej efter godt 500 m. En
græsklædt vej/sti fører gennem hele området, hvor gravhøjene ligger tæt. Det er et dejligt område, men
her er desværre temmelig støjplaget pga. den nærliggende motorvej. Stien ender ved en ensomt beliggende ejendom, hvor man går t.v. ud til grusvejen fra før, som følges tilbage til asfaltvejen mod Nr. Onsild.
 Nr. Onsild Kirke. Kirken er bygget i 1700-tallet og den seneste større ombygning fandt sted i

1898. Initialerne på kirkens vestside A.M.W. står for Anna Marine Wedege, der har ydet økonomisk støtte til kirken. Ligeledes har Morten Kirketerp og Anna Marine Wedege bekostet alterbordsforsiden.
Kirken er åben kl. 8-16 alle dage undtagen mandag. For en sikkerheds skyld bør man dog kontakte kirketjeneren på tlf. 23 68 89 34.

Nr. Onsild Kirke til Vikingegården. Ca. 2,5 km http://map.krak.dk/m/pdMAq
 Fra kirken følger Den Danske Klosterrute fortsat National Cykelrute nr. 3 t.v. ad Nr. Onsildvej. Drej

t.v. mod nord ad Bundgaardsvej. Vejen går stejlt opad det første stykke og fortsætter så ned mod bunden af dalen. Her er vejen oversvømmet på et bredt stykke, men der er lagt trædesten i højre side. Drej
t.h. mod øst ved asfaltvejen Fyrkatvej til den rekonstruerede Vikingegård, som man når frem til efter ca.
500 m. Vikingegården udgør sammen med den nærliggende vikingeborg Vikingecenter Fyrkat.

Vikingegården til Vikingeborgen Fyrkat. Ca. 1,6 km http://map.krak.dk/m/pt8Ej
 Fra Vikingegården går man tilbage ad asfaltvejen og drejer t.v. ved husnr. 37-39. Kort efter kommer

man til et græsareal t.h., som man går hen over. For enden af arealet på toppen af en høj står en mindesten for justitsråd og apoteker Henrik Hansen, som blev kaldt de fattiges ven. Fra stenen fortsætter
Klosterruten ad stien bagved ned til asfaltvejen mod Vikingeborgen Fyrkat.
Cyklister benytter i stedet asfaltvejen direkte til Fyrkat.
 Vikingecenter Fyrkat. Centeret består dels af ringborgen fra omkring år 980 med det rekon-

struerede borghus helt i egetræ, dels af Vikingegården ca. 1 km derfra, med ni huse som er rekonstrueret ud fra en stormandsgård, som er fundet ved Vorbasse. Centeret er åbent i sommerhalvåret mod entre.

Vikingeborgen Fyrkat til Hobro Kirke. Ca. 4,5 km http://map.krak.dk/m/ptTx9
Cyklister fortsætter lige ud ad Fyrkatvej til vejen Thostrup Hovgaard og drejer t.h. Fortsæt frem til Tulip-slagteriet og t.h. ad asfaltvejen, hvor man efter 200 m igen tilslutter sig hovedruten ved husnr. 14.
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 Fra P-pladsen ved Fyrkat fortsætter hovedruten ca. 100 m fremad til Fyrkat Engsø. Gå t.h. mod øst

på en vandresti gennem området. Efter 500 m drejer den brede sti t.h. ad en bro over åen, men Klosterruten fortsætter lige ud på en mindre trampesti. Ved det store gartneri følges stien t.v. mod nordvest op
til kolonihaverne. Gå få skridt t.v. og derpå t.h. ind gennem en gammel rusten låge. Ved en tværgående
markvej drejes t.h. mod nordøst til asfaltvejen Aalykkevej. Gå 100 m t.v. mod nordvest. Før første hus
(nr. 14) går man t.h. op til en sti på den gamle jernbane. Gå t.h. mod øst og drej t.v. ad den første sti
langs Vester Fjord.
 Vester Fjord. Danmarks ældste vejforbindelse går forbi Fyrkat og videre til Hobros byport nær

det gamle færgested ved Vester Fjord, som oprindeligt var Mariager Fjords inderste del. Onsild Å
løber gennem Vester Fjord, som i dag næsten er en ferskvandssø på grund af en sluse ved åens
udløb. Indtil for nylig kunne man uden forhindringer med kano og robåde sejle fra Mariager Fjord
via Onsild Å og Vester Fjord til Fyrkat og videre ind i Jylland. Vester Fjord var oprindelig meget
dyb. I dag er der ca. 18 meter dynd og en vandstand på omkring 80 cm.
 Fortsæt ad stien til Skivevej og gå t.h. mod nordøst på cykelstien langs vejen. Ved det første lyskryds

går Klosterruten t.h. ad Jernbanegade og igen t.h. ad Apotekerstien. Gå t.v. rundt om en rød træbygning til Nordvestvej. Drej t.v. til Rørholmsgade og gå få skridt t.v. til Theatertorvet, hvor man drejer t.v. til
Store Torv. Fra biblioteket ved torvet er der adgang til udstillingerne i Bies Gård.
 Hobro er en gammel by, som fik købstadsrettigheder allerede omkr. år 1300. Beliggenheden i

bunden af Mariager Fjord på overgangen over Onsild Å gav naturlige forudsætninger for handel.
Navnet fortæller, at det var brostedet, der dannede byen. Byvåbnet viser to harniskklædte krigere
bevogte broen.
 Bies Gård. Det oprindelige Bie’s Bryggeri blev grundlagt i 1841 af brødrene Anthon og Frede-

rik Bie. Det gamle bryggeri lukkede i 1980. Siden er hele komplekset med gærkældre, vognporte,
lagre, ishus, bryghus, have og privatbolig blevet fredet for at bevare det gamle industrimiljø, som
bl.a. arkitekten Gottlieb Bindesbøll har sat sit præg på.
Bygningerne tilhører i dag Mariagerfjord Kommune. De ældste bygninger stammer fra bryggeriets
start i 1841. Da bryggeriet lukkede i 1980, erhvervede Hobro Kommune hele bygningskomplekset
og haven. Selve det gamle bryghus og pakhuset lå i nogle år ubenyttet hen. I 1986 blev bygningerne fredet. I dag rummer de et kunstmuseum, hvortil der er gratis adgang fra biblioteket på Store Torv. (se nærmere på www.kunstetagerne.dk). Man kan stadig fornemme husets oprindelige
funktion. Bjælkerummet, man træder ind i fra biblioteket, rummede den gamle hestestald - og karlekammer. Rundt på etagerne kan man finde gamle remtræk til maskiner og transportere. Øverst
står bryggeriets store vandbeholder tæt ved en af de oprindelige siloer til kornspiring. Og mellem
hanebjælkerne finder man en næsten kunstfærdigt udformet kværn, hvorfra kornet blev fordelt
gennem firkantede trærør.
 Gå tilbage til Theatertorvet og lige ud ad Vestergade. Lidt længere fremme passeres Hobro Museum

t.v. (gul bindingsværksbygning). Efter museet drejes t.v. ad en stejl gade op til den højtliggende Hobro
Kirke.
 Hobro Kirke. Her har formentlig været en kirke helt tilbage i Vikingetiden. Det antager man, da

der på Fyrkat er fundet både kristne og hedenske gravpladser. Den nuværende kirke blev indviet
i 1852. Arkitekten var Gottlieb Bindesbøl, som især er kendt for Thorvaldsens Museum.
Udvendigt har kirken en utraditionel opbygning med tårnet placeret mod øst over koret. Murene
veksler mellem røde og gule murstensbånd. I tårnet hænger to klokker. Den ældste menes at være fra 15. århundrede. Udsmykningen i koret omkring alteret er fra kirkens 100-års jubilæum. Mosaikken ”Den tronende Kristus” er lavet med italiensk forbillede af Johan Thomas Skovgaard. En
del af inventaret, bl.a. døbefonten stammer fra den tidligere kirke. Loftets udsmykning er fra 1994,
hvor kirken også fik nyt orgel, det fjerde siden 1852, bygget af orgelbygger Bruno Christensen og
Sønner, Terkelsbøl.
Kirken er i vinterhalvåret åben ma-lø kl. 10-15. I sommerhalvåret er kirken åben ma-fr kl. 10-16,
lø kl. 10-15. Sø- og helligdage kun åben i forbindelse med gudstjenester. Åbning derudover kan
aftales med kirketjeneren på tlf. 20 12 07 63.
Kirkekontoret tlf. 98 52 07 63
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 Kunst i Hobro. Der er mange kunstværker rundt om i Hobro. Kunstinteresserede anbefales at

tjekke flg. link: http://www.kunstetagerne.dk/kunstsamling/kunst_i_hobro.html

5. Hobro til Mariager - ca. 20 km
Oversigt: Turen går langs Mariager Fjord gennem Hobro Østerskov til landsbyen Skjellerup. Herfra
fortsætter ruten nordpå gennem åbne områder til bakkerne ved Katbjerg og videre forbi den store Kongehøj ved Voldstedlund, som anses for en af de bedst bevarede jættestuer i Danmark. Fra Kongehøjen
går ruten gennem åbent landskab til Nonneholt Skov og herfra videre ind til Mariager.

Hobro Kirke til Hobro Østerskov. Ca. 2,8 km http://map.krak.dk/m/IzxBU
 Gå kort t.h. ad Adelgade mod syd og t.v. mod øst ad Skibsgade. Ca. 50 m efter at have passeret un-

der Brogade drejes t.v. ad en flisebelagt sti umiddelbart før en gulstens etageejendom (nr. 25). Ved
Pakhusstræde, drejes skråt t.v. til en passage, som fører ud til Søndre Kajgade. Her er der skråt t.v. et
græsareal med bænke og en rigtig flot udsigt over Mariager Fjord.
Gå t.h. mod øst ad Søndre Kajgade, som efter 200 m skifter navn til Gasværksvej. Hvor vejen drejer
t.h., fortsætter Klosterruten lige ud mod øst ad en mindre, asfalteret vej. Hvor vejen drejer t.h., fortsætter Den Danske Klosterrute lige ud på en grussti langs vandet. Stien ender ved en grusbelagt plads og
en asfaltvej. Følg vejen t.v. mod nordøst og fortsæt t.h. rundt om Vindø Teglværk.
 Gasmuseet, Gasværksvej 2, tlf. 53 71 51 20.

http://www.gasmuseet.dk/ Gasgas2@gasmuseet.dk. Museet ligger i det gamle Hobro Gasværk
fra 1898. Gasværket blev ombygget til udstillinger og kulturhus i 1998-99 som Danmarks eneste
museum for gassens historie. De gamle fabriksbygninger står i dag stadig, som da der blev produceret gas på stedet, men er indvendigt totalt renoverede.
I årene 1853 til 1927 blev der bygget gasværker i mange byer. Værkerne forsynede byerne med
gas til lys, varme, madlavning, motorer og opvarmning.
Værket i Hobro blev taget ud af drift i 1986, hvor byen i stedet fik naturgas fra Nordsøen.
Museets udstillinger består af brintUNIVERSET, hvor man kan forsøge sig med energi og selv
producere energi. Derudover er der udstillinger om gas og energi og forbruget af energi samt om
de ting, som vi omgav os med i hjemmet.
 Vindø Teglværk blev oprettet ca. 1850 af Nikolaj Brasch. Hobro var i voldsom vækst i årene

fra 1840-1860, og der var derfor stor efterspørgsel efter teglsten. Efter NB’s død blev værket
overtaget af hans datter og svigersøn, som udvidede produktionen og stod bag oprettelsen af
cementfabrikken Dania uden for Mariager. I 1890-erne var teglværket på sit højdepunkt.
 Fra teglværket hedder vejen Ørnedalsvej. Efter ca. 1,6 km drejer cykelrute nr. 32 t.h. op gennem

skoven.
 Mariager Fjordruten: Cykelrute nr. 32. Der findes en kortlagt cykelrute på i alt 60 km rundt om

Mariager Fjord. Cykelruten bugter sig gennem det meget kuperede terræn så tæt på fjorden som
muligt. Cyklister bør følge ruten hele vejen mellem Hobro og Mariager, da der flere steder på
vandreruten er svært tilgængeligt med cykel. Der er udgivet en særskilt folder om ruten.
 Mariager Fjord: På begge sider af Mariager Fjord veksler landskabet mellem landbrugsjord,

skov og byer. Ind imellem findes hede og krat. I de yderste lavvandede dele af fjorden er der foretaget større inddæmninger og opdyrkninger af såvel strandenge som selve fjorden. Fjorden er
kendt som Danmarks smukkeste fjord pga. de meget vekslende omgivelser. Den er 43 km lang
og dermed Danmarks længste fjord. Den har en bredde mellem 250 m og 4 km og en dybde på
op til 30 m.
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Hobro Østerskov til Skjellerup Kirke. Ca. 2,3 km http://map.krak.dk/m/IzNoa
 Fortsæt gennem skoven. Efter ca. 500 m ved et T-kryds med en lidt større skovvej drejer Klosterru-

ten t.v. mod nord. Efter ca. 450 m når man gården Skovsgård, hvor der er værelsesudlejning (se afsnittet Overnatning og indkøb). En port fører ind til gårdspladsen, men Klosterruten drejer kort før porten
t.v. på en markvej, som fører nord om gården. Gå t.h. kort før en bygning med en række røde porte, og
efter ca. 350 m er man igen fremme ved vejen over gårdspladsen. Gå t.v. mod øst forbi en bred grusvej
t.h. mod syd. Ca. 450 m efter grusvejen svinger Klosterruten ad markvejen t.h. mod syd til landsbyen
Skjellerup. Gå t.h. ad første vej i landsbyen med husnr. 1-3, hvor man passerer en bom og et græsareal. Ved Mariagervej drejes t.v. mod øst til Skjellerup Kirke.
 Skjellerup Kirke. Graver og kirketjener Karen Nørskov Madsen har lavet research til en fin fol-

der om kirken.
Kirken er bygget omkr. 1200. I kirken var der oprindeligt 12 indvielseskors, men i dag er kun ét
tilbage på korvæggen mod nord. I koret er også indridset graffiti: en firkant med magisk formel:
SATOR - AREPO - TENET - OPERA - ROTAS.
Ordene er sat op i en firkant under hinanden, og formlen kan læses både fra oven og fra neden
samt fra højre og venstre: Det er en kombination af bogstaver fra Pater Noster (latinsk for Fadervor) samt det første og sidste bogstav i det græske alfabet - alfa og omega, begyndelsen og enden. Den blev brugt til at afværge ondt med, til helbredelse o.l. Døbefonten fra 1200-tallet er en
såkaldt løvefont. Den viser to dobbeltløver, der har et fælles hoved i form af en mand med et
lams ører. Døbefontens messingfad samt andet af inventaret er skænket af forskellige ejere på
Skovsgård. Tårn og våbenhus er formentligt bygget til omkr. år 14-1500. I tårnet hænger stadig
en gammel klokke fra 1300-tallet, som hører til landets ældste.
Kirken er åben alle dage kl. 8.30-16. Det er dog en god idé for en sikkerheds skyld at kontakte
graveren på forhånd på tlf. 51 95 22 73.

Skjellerup Kirke til området ved Cæcilieborg. Ca. 3 km http://map.krak.dk/m/IpLIP
 Fra Skjellerup er vandreruten sammenfaldende med cykelrute nr. 32, Mariager Fjordruten. Følg

Strandholtvej over for kirkepladsen godt to km mod nord og gå t.h. mod øst ad en mindre markvej. Efter
ca. 500 m kommer man til et T-kryds, hvor cyklister drejer t.h. ad Fjordruten. Vandrere går få skridt t.v.,
og her, hvor tre veje mødes, vælges den midterste skråt fremad mod nord. Vejen går gennem en slugt
ned til en mindre ejendom.

Cæcilieborg til Kongehøjen ved Voldstedlund. Ca. 2,3 km
http://map.krak.dk/m/IpLQF
 Fortsæt ad markvejen ind gennem skoven til Katbjerg Oddevej, hvorfra man kan tage en afstikker t.v.

til Katbjerg Odde (se nedenfor). Gå t.h. mod syd til Katbjerg, hvor grusvejen deler sig kort før asfaltvejen. Her vælger man venstre gren ud til asfaltvejen Hobrovej. Gå t.v. mod nordøst ad denne. Den næste km må man desværre vandre langs denne befærdede vej, men der er en nogenlunde bred rabat at
gå på. Undervejs passeres flere gravhøje t.v. Ved den første sidevej t.v. og en sten, hvor der står Voldstedlund, går man 100 m ind til den meget flotte kongehøj. Det er for tiden ikke muligt / lovligt at gå ned
til stranden fra Voldstedlund og derfra følge kysten til Mariager.
 Kongehøjen ved Voldstedlund. Højen er 52 m lang, 22 m bred og op til 3 m høj og har to

velbevarede jættestuer. Den er omgivet af ualmindelig store randsten i en næsten intakt kæde og
anses for en af de bedst bevarede jættestuer i Danmark. Der er offentlig adgang til langdyssen.
Ifølge et gammelt sagn blev en konge ved navn Volf begravet i højen, og heraf udspringer både
højens og den nærliggende gårds navn. Højen stammer fra Tragtbægerkulturen o. 3.200 f. Kr.
Den blev fredet allerede i 1892.
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Afstikker til Katbjerg Odde. Ca. 2,2 km: http://map.krak.dk/m/IpLQF
I stedet for straks at gå t.h. mod Katbjerg kan man gøre en afstikker t.v. til det smukke område ved Katbjerg Odde. Det er IKKE tilladt at vandre langs stranden fra Katbjerg Odde i retning mod Mariager.
 Katbjerg Odde er et fredet, kuperet område med overdrev, små løvskove og marker. Her er et

meget varieret planteliv. Stedet er hjemsted for en overflod af orkideer og også forskellige arter af
æblerose (rosa rubiginosa) findes her. For den Hellige Birgitta af Vadstena var æblerosen et
symbol. Der er udgivet en særskilt folder for området.

Kongehøjen til Nonneholt Skov. Ca. 3,4 km http://map.krak.dk/m/ptV0X
 Gå tilbage til Hobrovej og tværs over denne. Følg Memstrupvej mod syd til landsbyen Fjelsted. Drej

t.v. ad Fjeldstedvej mod nordøst til Hobrovej og gå 200 m t.h. mod øst. Drej t.h. mod syd ad den første
markvej efter veteranbanen ind i Nonneholt Skov.

Nonneholt Skov til Randersvej. Ca. 1,9 km http://map.krak.dk/m/ptVbQ
 Umiddelbart efter den lille sø Trusø t.h. drejer Klosterruten t.v. ad en skovvej mod øst. Fortsæt ca.

800 m ad skovvejen og gå så t.v. ad en skovvej mod nord. Skovvejen ender efter et par sving ved Randersvej, hvor der ligger et savværk t.h.
 Trusø. I maj og juni er der god mulighed for at høre nattergalen synge (også indimellem i dag-

timerne).

Randersvej til Munkholm og Mariager. Ca. 3,5 km http://map.krak.dk/m/ptVUz
 Kryds Randersvej og gå lige ud mod øst ad Munkhøjvej. Kort før gården Hedegård drejes t.v. mod

nord ad en markvej over for en vej med husnr. 2-4. Fortsæt lige ud 1,5 km til begyndelsen af parcelhuskvarteret. Gå t.v. mod vest ad vejen Skovbrynet og fortsæt lige ud ad stien for enden af vejen. Hvor stien ender, fortsætter man lige ud ad en mindre skovsti ned til en idyllisk skovsø. Gå t.v. langs søen. På
den modsatte side ligget Helliget eller Maria Kilde.
 Helliget eller Maria Kilde Ifølge gl. overlevering skulle kilden være opstået på det sted hvor to

riddere udkæmpede en kamp om den skønne jomfru Maria. Skæbnen ville, at de begge omkom,
og i sorg herover druknede jomfruen sig i fjorden. Alt hendes jordiske gods tilfaldt klosteret, og
det sted, hvor hun blev begravet kaldtes Mariæ-Ager. Kilden er naturligvis sprunget på det sted,
hvor hun græd sine modige tårer over de to bejleres død. Kilden var meget besøgt pga. sin lægedomskraft.
 Fortsæt ad stien op gennem skoven, hvor der står en mindesten for Francisco Maro Tetens, som

skænkede anlægget til byen i 1839. Lige efter mindestenen drejes skråt t.h. ad en mindre skovsti. Lidt
længere fremme ligger en lille bindingsværkshytte, som kaldes Eremithytten.
 Eremithytten Hyttens historie menes at gå helt tilbage til klostertiden, hvor den måske er ble-

vet anvendt til midlertidig bolig for enkelte klosterbeboere. En anden mulighed er, at den blev
brugt af en særlig from klosterbeboer, som var flyttet bort fra de andres samfund og boede ganske alene i den stille skov.
 Snart efter er man tilbage ved udgangspunktet ved skovsøen. Gå t.v. mod nord ad Skovvej til et T-

kryds ved Klostergade. Kryds gaden og gå t.h. ad Kastaniealle. Kort efter drejes t.h. ad Klosterstien til
Mariager Kirke.
 Mariager Kirke. Kirken, som vi ser den i dag, er kun en lille rest af den oprindelige kirke, som

var 75 m lang og 32 m bred. Dermed var det en af landets allerstørste kirker. Den har været en
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del af et birgittinerkloster for både kvinder og mænd. Klosteret blev oprettet som et datterkloster til
Maribo Kloster og blev indviet i 1446. Birgittinerordenen, der stiftede klostret, er den sidste af
middelalderens klosterordner, der oprettede klostre i Danmark. Det skete i Maribo i 1418 og i Mariager i 1430. Ordenens moderstiftelse, der fortsat er bevaret, ligger i byen Vadstena i Sverige Den Hellige Frelsers Orden.
Altertavlen er i barokstil og skænket af Mariagers borgmester Hans Nielsen Dragstrup og dennes
svigersøn Nicolaus Broberg i Århus. Den er fra ca. 1654. Prædikestolen er fra renæssancen og
har billeder af de fire evangelister. I det første felt står det latinske ord FRUSTRA under en pyramide. Ordet betyder forgæves og vil sige, at selv med de største bygningsværker kan mennesker
ikke nå himlen. Den ældste døbefont, som blev opstillet i kirken efter reformationen er en romansk granitdøbefont, som stammer fra det 12. årh. Den menes at stamme fra den nedrevne
Hou kirke. Fonten opbevares nu på Nationalmuseet. Den nuværende døbefont fra 1892 er af gotlandsk sandsten og er tegnet af professor J. B. Løffler.
Vest for kirken ligger Brødreklosterets nordfløj. Ud for fløjens nordside har Birgittaforeningen i
2010 indrettet Pilgrimsherberget Birgittahuset i et lille hus.
Oprettelsen af Mariager Kloster i 1430 fik afgørende betydning for byens udvikling. Men reformationen og den dermed følgende afvikling af klostret havde en uheldig indvirkning på byen. Efter
en periode med stagnation udviklede byen sig kun langsomt.
Sognepræst tlf. 98 54 11 53.
Kirken er åben maj-sep.: kl. 8-20 og okt.-apr. Kl. 8-15.30.
Efter besøget i kirken fortsættes Den Danske Klosterrute mod byens centrum med mange fine, gamle
huse og smalle, brolagte gader. Der er bymuseum i den gamle købmandsgård, Kirkegade 4, og veteranjernbane på den nedlagte jernbanestrækning mellem Mariager og Handest.
 Mariager Museum. Kirkegade 4A, 9550 Mariager. Museet er en selvstændig institution, som

ikke er statsanerkendt. Der udstilles udelukkende genstande indsamlet i området syd for Mariager Fjord. På 1. sal finder man bl.a. en kirke- og klosterudstilling. Der er mulighed for rundvisninger for grupper i klosterkirken, museet og klosterhaven: Kontakt museumsleder Vagn Andreassen, tlf. 98 54 12 87.
Museet er åbent medio maj til medio sep.: kl. 13-17 (eller efter aftale). Der betales en mindre entré.
 Fra kirkegårdens nordøstlige udgang følges Kirkebakken til Klostergade, der krydses. Gå t.h. ad

Sognegade og t.v. ad Kirkegade til Torvet. Ved havnen ligger Danmarks Saltcenter
 Danmarks Saltcenter, Ny Havnevej 6, 9550 Mariager, tlf. 98 54 18 16,

http://www.saltcenter.com/ salt@saltcenter.com. Centeret er Nordens eneste oplevelsescenter
for salt - og alt hvad der har med salt at gøre. Hvad enten man er til masser af aktivitet eller til
fordybelse, viden og afslapning har Saltcentret noget at tilbyde.
Åbningstider: ti-fr kl. 10-16 (om sommeren til kl. 17), lø-sø kl. 10-17.
 Turbåden Svanen, c/o Mariager Turistbureau, Torvet 1, Det Gl. Rådhus, 9550 Mariager, tlf. 98

52 46 77, http://www.dssvanen.dk/forside.html, svanen@visitmariagerfjord.dk.
Turbåden sejler i sommerhalvåret mellem Hobro og Als Odde ved kysten. Undervejs lægger båden til i Hobro, Bramslev, Mariager og Hadsund. Det er en sejltur på 43 km gennem flot og afvekslende natur.
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OVERNATNING og INDKØB
VIBORG:
Hoteller:
Der findes hoteller i alle prisklasser.
Best Western Palads Hotel ***, Sct. Mathiasgade 5, 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 00.
http://www.hotelpalads.dk/en/home/ info@hotelpalads.dk. Ca. 600 m fra Klosterruten:
Fra domkirkens parkeringsplads går man forbi Skovgaard-Museet og t.v. ad Sct. Mogens Gade til Sct.
Mathias Gade, som følges godt 450 m t.h. til vejen Gravene. Hotellet ligger på højre hånd ca. 50 m efter krydset.
Best Western Golf Hotel ****, Randersvej 2, 8800 Viborg, tlf. 86 61 02 22.
http://www.golfhotelviborg.dk/.reception@golfhotelviborg.dk. Hotellet ligger på Klosterruten ud til Randersvej over for Borgvold.
Klosterpensionen, Sct. Mogens Gade 18B, 8800 Viborg, tlf. 21 45 56 54.
http://www.klosterpensionen.dk/dk/index.htm, klosterpensionen@mail.dk. Ca. 200 m fra Klosterruten
t.h. ad Sct. Mogens Gade.

Bed and Breakfast:
Oasen, Nørregade 9, 8800 Viborg, tlf. 86 62 14 25. http://www.oasenviborg.dk/
oasenviborg@oasenviborg.dk. Knap 700 m fra Klosterruten.
Fra domkirkens parkeringsplads går man langs Skovgaard-Museet og fortsætter lige ud gennem Latinerhaven til Kompagnistræde. Gå kort t.h. og derpå t.v. ad Vestergade langs Nytorv. Fortsæt ad Vestergade knap 175 m og kryds vejen Gravene. Efter 50 m fortsætter Vestergade som Grønnegade skråt
t.h. Fortsæt ad Grønnegade og gå t.v. ad 1. vej, Dannebrogsgade. Efter ca. 125 m går man t.h. ad Nørregade. Oasen ligger på venstre side efter knap 100 m.
Inger Mirasola, Dannebrogsgade 21 8800 Viborg, tlf. 86 60 00 48. Ca. 550 m fra Klosterruten.
http://www.bedandbreakfastviborg.dk/. inger.mirasola@mail.dk.
Fra domkirken går man langs Skovgaard-Museet og fortsætter lige ud gennem Latinerhaven til Kompagnistræde. Gå kort t.h. og derpå t.v. ad Vestergade langs Nytorv. Fortsæt ad Vestergade knap 175 m
og kryds vejen Gravene. Efter 50 m fortsætter Vestergade som Grønnegade skråt t.h. Fortsæt ad
Grønnegade og gå t.v. ad 1. vej, Dannebrogsgade. Efter ca. 75 m ligger Inger Mirasola’s B&B på højre
side af gaden.

Indkøb:
Føtex, Gravene 37, 8800 Viborg
Netto, Vesterbrogade 7, 8800 Viborg
Rema 1000: Lille Sct. Peder Stræde 12, 8800 Viborg

ASMILD:
Vandrerhjem:
Danhostel Viborg ****: Vinkelvej 36, 8800 Viborg, tlf. 86 67 17 81. http://www.danhostel.dk/viborg,
viborg@danhostel.dk. Ca. 1 km fra Klosterruten.
Fra Asmild Kirke følges cykelstien t.h. langs Vinkelvej ca. 1 km. Her ligger vandrerhjemmet på højre
side.
Camping:
Viborg Sø-Camping, Vinkelvej 36B, 8800 Viborg, tlf. 86 67 13 11. http://www.camping-viborg.dk/
viborg@dcu.dk. Knap 1,5 km fra Klosterruten.
Fra Asmild Kirke følges cykelstien t.h. langs Vinkelvej ca. 1 km. Gå t.v. og følg skiltet mod campingpladsen.
Indkøb:
Netto, Randersvej 5, Asmild, 8800 Viborg. På klosterruten på hjørnet af Randersvej og Hellevej.
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HOULKÆR:
Ingen overnatningsmuligheder.

Indkøb:
Fakta, Odshøjvej 3, Houlkær, 8800 Viborg (ved pladsen foran kirken)

RØDDING:
Ingen overnatningsmuligheder.

Indkøb:
Dagli’Brugsen, Kirkegade 21. Rødding, 8830 Tjele

VAMMEN:
Camping:
Vammen Camping **, Langsøvej, 8830 Tjele, tlf. 86 69 01 52, http://www.vammencamping.dk/
info@vammencamping.dk. Ca. 2 km fra Vammen Kirke.
Gå t.v. knap 100 m ad Nørregade og derpå t.v. ad Damvænget, til den ender ved Hobrovej. Gå ca. 50
m t.h. og derpå t.v. ad Langsøvej, som følges, til den ender efter knap 1,5 km.
Pladsen er privatejet og ligger ud til den sydvestlige ende af Tjele Langsø.
Indkøb:
Spar, Hobrovej 2, Vammen, 8830 Tjele. Ca. 300 m t.h. ad Nørregade fra Vammen Kirke. Butikken ligger på hjørnet af Nørregade og Hobrovej.

LINDUM:
Ingen overnatningsmuligheder.

Indkøb:
Ingen indkøbsmuligheder.

KLEJTRUP:
Ferielejlighed:
Søkroen, Brovej 2, Klejtrup, 9500 Hobro, tlf. 98 54 68 22. http://www.soekroen-klejtrup.dk/. Ca. 1,7 km
fra Klosterruten. Der tilbydes overnatning i ferielejlighed for op til fire personer. Lejligheden er veludstyret med køkken, bad og soveværelser. Selvforplejning. Morgenmad kan købes på kroen.
Kort efter at have passeret Vasehus Bro, drejer man t.v. ad Brohusvej mod Klejtrup. Efter 800 m går
man t.v. i et T-kryds med Klejtrupvej. I Klejtrup by skifter vejen navn til Brovej. Søkroen ligger t.v. på
hjørnet af Brovej og Søvej.
Indkøb:
Dagli’Brugsen, Skårupvej 14, Klejtrup, 9500 Hobro

NR. ONSILD:
Indkøb:
Ingen indkøbsmuligheder.

HOBRO-OMRÅDET:
Bed and Breakfast:
Snehøjgård Bed and Breakfast ***, Ølsvej 42, 9500 Hobro, tlf. 98 51 25 45.
http://www.feriedanmark.dk/Overnatning/BedBreakfast/tabid/70/Region/Nordjylland/AdId/250/language/
da-DK/Default.aspx, snehojgaard@gmail.com. Ca. 1,7 km fra Klosterruten.
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Fra P-pladsen ved Vikingeborgen Fyrkat fortsætter man ad grusvejen knap 650 m mod nord. Følg vejen Thostrup Hovgaard knap 100 m t.h. og drej t.v. ind under jernbanen. Fortsæt ad Thostrup Hovgaard
knap 450 m. Gå t.v. ad Storkebakken 50 m. Kryds Skivevej og gå ca. 40 m t.v. Gå t.v. ad Enebærvej
100 m. Følg Enebærvej t.h. og fortsæt godt 300 m til Ølsvej. Her ligger Snehøjgård på den anden side
af vejen.

Primitiv plads:
http://issuu.com/visitmariagerfjord/docs/shelter_og_teltpladser
Snehøjgård, Ølsvej 42, 9500 Hobro, tlf. 98 51 25 45. snehojgaard@gmail.com. I haven ved Snehøjgård er der mulighed for at slå telt op.
Camping:
Gattenborg Camping ***, Gattenborg 2, 9500 Hobro, tlf. 98 52 32 88. http://www.hobrocamping.dkcamp.dk/velkommen-til-hobro-camping-gattenborg-city-camp.html?languid=1&menuGuid=74403
hobro@dk-camp.dk. På Klosterruten.
Fra stien langs Vester Fjord er der forbindelse til campingpladsen.
Bramslev Bakker Camping, Bramslev Bakker 5, Valsgård, 9500 Hobro, tlf. 40 29 52 53,
http://www.bramslevbakker.dk/ mail@bramslevbakker.dk. Pladsen er privatejet og ligger omkr. 8 km fra
Hobro Busstation. Åben primo apr. – primo oktober.
Tag bus 58 fra Hobro mod Øster Hurup til Valsgård. Det tager ca. 15 min. Fra busstoppestedet på Hovedgaden i Valsgård fortsætter man til fods ca. 3 km.
Fortsæt fremad fra busstoppestedet ca. 75 m og gå t.h. ad Skovbovej. Følg den ca. 1,4 km og drej t.h.
ad vejen Bramslev Bakker. Herfra er der ca. 1,5 km til campingpladsen.

Hoteller: Kun to muligheder for hotelovernatning.
Hotel Amerika ****, Amerikavej 48, 9500 Hobro, tlf. 43 68 23 18. http://hotelamerika.dk/DK.aspx,
post@hotelamerika.dk. Godt 2 km fra Klosterruten.
Omkr. 200 m efter Vindø Teglværk følges en skovvej t.h. knap 800 m op gennem skoven til Amerikavej.
Gå 900 m t.h. og følg Amerikavej t.v. yderligere 400 m til hotellet. Man kan også tage bybus nr. 1 fra
Busterminalen. http://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/default.aspx
BramslevGaard Herregårdspension, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro. http://www.hotel.dk/hotelbramslevgaard.html, info@bramslevgaard.dk. Ca. 8 km fra Hobro Busstation.
Tag bus 58 fra Hobro mod Øster Hurup til Valsgård. Det tager ca. 15 min. Fra busstoppestedet på Hovedgaden i Valsgård fortsætter man til fods ca. 2,6 km.
Fortsæt fremad fra busstoppestedet ca. 75 m og gå t.h. ad Skovbovej. Følg den ca. 1,4 km og drej t.h.
ad vejen Bramslev Bakker. Efter ca. 700 m går man t.h. Herfra er der ca. 450 m til hotellet.

Vandrerhjem:
 Danhostel Hobro *****. Danhostel Hobro, Amerikavej 24, 9500 Hobro, tlf. 98 52 18 47,
http://danhostelhobro.dk/. danhostel.hobro@adr.dk. Ca. én km fra Klosterruten.
Knap 200 m efter Vindø Teglværk kan man gå t.h. ad en skovvej ca. 800 m op gennem skoven til Amerikavej, som følges ca. 250 m t.v. til vandrerhjemmet.
Primitiv plads:
http://issuu.com/visitmariagerfjord/docs/shelter_og_teltpladser
Østerskoven: Shelterplads ved Ørnedalsbugten, Ørnedalsvej 1, 9500 Hobro, tlf. 97 11 36 43 (Gitte Nielsen, Mariagerfjord Kommune).
På Klosterruten ca. 3 km fra Hobro Centrum langs kysten. Der er mulighed for at bruge toilet og badefaciliteter på Søndre Kajgade 4 i Hobro. Lille plads med en enkelt shelter.

Bed and Breakfast:
Skovsgaard Herregårdspension, Skovsgårdvej 9, 9500 Hobro, tlf. 98 55 52 22,
http://www.skovsgaard.dk/herre/index.html, skovsgaard@skovsgaard.dk,
På Klosterruten mellem Hobro og Skjellerup.
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Indkøb:
Der er mange indkøbsmuligheder i centrum af Hobro:
Fakta, H. I. Bies Plads 2, 9500 Hobro
Kvickly, Adelgade 14, 9500 Hobro
Føtex, Adelgade 39, 9500 Hobro
Netto, Adelgade 73, 9500 Hobro
Rema 1000, Mariagervej 3, 9500 Hobro
Bemærk: Ingen indkøbsmuligheder mellem Hobro og Mariager

MARIAGER-OMRÅDET:
Hotel:
Hotel Postgaarden ***, Torvet 6, 9550 Mariager,
Tlf. 98 54 10 12, http://www.hotelpostgaardenmariager.dk/, mail@hotelpostgaardenmariager.dk. På
Klosterruten.
Primitive pladser:
http://issuu.com/visitmariagerfjord/docs/shelter_og_teltpladser.
Mosely Lejrplads, Vest Hemvej 18, Hem, 9550 Mariager.
Fritz Johan Kilian kan kontaktes på tlf. 29 90 09 18. Tre sheltere, bålplads og vandhane (ikke drikkevand) samt mult lokum. Pladsen ligger mellem Nonneholt og Hem Skov.
Når man kommer ud af Nonneholt Skov ved savværket som ligger ud til Randersvej går man 650 t.h.
ad Randersvej mod syd. 2. vej på venstre hånd hedder Vest Hemvej. Gå t.v. ind ad denne vej godt en
km. Undervejs passeres en vej ind til en ejendom t.v. Næste vej til venstre fører ind til pladsen.
Pladsen ligger ca. tre km syd for Mariager.
Mariager Hohøj, Hohøj Skovvej 5, 9550 Mariager,
Pladsen administreres af Naturstyrelsen, tlf. 86 45 45 00.
Pladsen 1,3 km fra den markvej, som Klosterruten følger ind mod Mariager. Efter at ruten er drejet mod
nord fra Munkhøjvej følger man efter 1275 m 2. vej t.h. Vejen hedder Mariagergårdsvej og følges ca.
850 m, hvor vejen svinger t.h. til en ejendom. Fortsæt imidlertid lige ud ad en mindre markvej ca. 400
m, hvor man finder overnatningspladsen. Gå øst om Hohøj og følg markeringen ind til pladsen.
Der er ikke sheltere på pladsen. Ingen bålplads og intet drikkevand.

Pilgrimsherberge:
Birgittahuset, Klosterstien (over for Mariager Kirke).
Nøgle udleveres på Mariager Turistbureau mod depositum.
Camping:
Mariager Camping ***, Ny Havnevej 5A, 9550 Mariager, tlf. 98 54 13 42,
http://www.mariagercamping.dk-camp.dk/. info@mariagercamping.dk. Pladsen ligger ca. 1 km fra Mariager Kirke.
Gå t.h. ad Klosterstien ca. 250 m til T-kryds ved Teglgade. Gå kort t.v. til Vestergade og t.v. ad denne.
Fortsæt godt 300 m til Fjordgade som krydses. Fortsæt ad Ny Havnevej over sporene og gå t.v. knap
400 m til pladsen.
Indkøb
Rema 1000, Gl. Hobrovej 2, 9550 Mariager, ligger ved rundkørslen, hvor Klostergade møder Randersvej og Gl. Hobrovej.
Super-Brugsen, Fruensgaard plads 1, 9550 Mariager, ligger på Klosterruten ved havneområdet.
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OFFENTLIG TRANSPORT:
http://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/default.aspx

Buslinjer:

Mellem Viborg og Hobro:
Bus 64 (Viborg – Hobro)
Kører ma-fr. Lø og sø kun begrænset kørsel.

Der er følgende muligheder for af- og påstigning på Klosterrutens etape mellem Viborg og Hobro:


Batum (v. landevejen)



Rødding v. Søparken



Rødding by



Vammen



Vammen (v. Hobrovej)



Lindum



Nørre Onsild



Brogade Hobro



Hobro Busterminal

Mellem Hobro og Mariager:
Bus 234 (Hobro – Hadsund)
Kører kun på hverdage

Der er følgende muligheder for af- og påstigning på Klosterrutens etape mellem Hobro og Mariager:


Hobro Station



Hobro Busterminal



Skjellerup



Katbjerg



Fjelsted



Mariager Busterminal
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