Pilgrimsvandring på Jakobsweg i Schweiz, 10-18. september 2022

Pilgrimsvandring på Jakobsweg – den schweiziske Camino
En vandring for fødderne og sindet. Vi vandrer gennem forskelligt natur, oplever stilheden i det storslående,
fornemmer det levende klosterliv, men også, hvad der er blevet af klostre, som ikke er beboede af nonner længere. Vi
møder natur, kultur og historie, ved at gå på ældgamle pilgrimsstier og romerveje. Meget af tiden ”er vi bare”, i takten
med vores fødder og det skiftende natur- og kulturlandskab omkring os. Der bliver tid til at gå stille, for sig selv og tid
til at sætte pris på fællesskabet. Hver dag vil have et emne at samle tankerne omkring – med respekt for hver enkeltes
”personlige pilgrimsrejse”. Jeg kan love, at vi flytter os med fødderne, hvad den indre pilgrimsrejse angår – ja det
bliver individuelt, din personlige indre vandring.
Om Rena: Jeg er Schweizer og har boet de sidste 29 år i Danmark med min familie. Jeg har vandret meget i Schweiz og
har gået Jakobsweg 5 gange – engang alene og 4 gange sammen med en lille gruppe. Jeg var/er lærer og bor på Fyn.
Tilmelding og spørgsmål til Rena Nørskov: 27384902 / rnoerskov@gmail.com
Tilmelding: inden den 15.7.
Deltagermøde: Der er planlagt et møde den 12. August, hvor vi kan lære hinanden lidt at kende, afstemme
forventninger, få svar på spørgsmål og se nogle billeder af Jakobsweg i Schweiz.

Praktiske oplysninger:
Tidspunkt:
10. til 18. September 2022
Deltagertal: 7
Pris: 85.-Fr per overnatning/ 680-. Schweizerfrank , som afleveres ved ankomst i Schweiz. (der betales kontant ved
ankomst til overnatningssteder)
I Prisen inkluderet: 8 overnatninger med morgenmad, 5 aftensmad, offentlig transport (2 gange tog, 3 gange bus, 2
gange skib), hvor det er planlagt, afgifter for guider ved rundvisninger mm.
Egen betaling: Transport til Schweiz, evt. befordring med offentlige transportmidler, hvis man ønsker at forkorte en
vandring en dag, 3 aftensmad enten i byen eller ved fælles madlavning, madpakke
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Sværhedsgrad: Det er ikke Alperne vi bestiger, (men dem ser vi som kulisse hele vejen!) Det går op og ned hver dag,
nogle dage er det 400m, andre 800m. Man skal være øvet i at gå i længere tid ad gangen. En god kondi er en fordel,
men man kommer også langt ved at gå i ”forskellige gear”. Vi går hele dagen og holder pauser efter behov og med tid
til en lille middagshvile. Vejens beskaffenhed er meget varieret. Der er hver dag mulighed for at afkorte vandringen
eller at springe en dagsvandring over - men selvfølgeligt går man glip af fællesoplevelsen og det skal ses som en
nødløsning.
Overnatningssteder: 3 aktive klostre og 2 klostre, som har fået nyt liv, 1 Pilgrimsherberger, 1 lille hotel, 1 BnB
Pakkeliste: Let rygsæk, silkelagenpose, skiftetøj, regntøj, toiletsager, vandresko, skiftesko (fx sandaler), vandflaske, og
mere efter eget behov. Vi taler om det til mødet i August.
Forsikring, førstehjælpskasse, medicin efter eget behov: eget ansvar
Ruteopdeling:
Første dag er vandringen på ca. 16 km, så vi har tid til at starte turen med god tid til en gudstjeneste, besøge Klosteret
i Jakobsbad, gå på ”Barfussweg” og ”Besinnungsweg”.
Derefter bliver dagsstrækningerne på mellem 18 og 27 km
Dagsrytme:
Morgenmad
Morgensamling
Vandring, korte strækninger i stilhed, med åbenhed for det, som ligger lige ved vejen
Madpakke
Vandring
Ankomst, egen tid
Aftensmad
Aftensamling
Nogle dage er der aftenmeditation, andagt eller morgenandagt i klostret, som vi må deltage i, hvis vi ønsker det.
Hvad venter der os undervejs?
Fx
-besøg på valfartskirken og byen Einsiedeln med bl.a. pilgrimsmesse, gregoriansk munkesang, ”Engelweihe”
- besøg på Klostret i Jakobsbad, hvor Nonnerne bl.a. fremstiller urtemedicin
- nationalhelgen: Bruder Klaus kapelle, museum
- Fazenda d’ esperanca
- eneboer Beatus s hule
- specielle vejstrækninger som ”Barfussweg”, ”Besinnungsweg”, ”Bruder Klaus-weg”, ”Statuenweg” mm.
- kapelle i nonnekloster, ”Kraftort”og Pilgerkontor
- vejstrækninger, som var romerveje, handelsruter, saltruter, ”Säumerweg”
mm.
Dagsetapper:
1. dag: Appenzell ankomst aften, velkomst (Kloster Maria der Engel)
2. dag: Appenzell – Urnäsch (BnB)
3. dag: Urnäsch – Wattwil (Kloster Fazenda)
4. dag: Wattwil – Rapperswil (Kloster Wurmsbach)
5. dag: Rapperswil – Einsiedeln (lille Hotel)
6. dag: Einsiedeln – Brunnen (Kloster Ingenbohl)
7. dag. Brunnen – Buochs (skib)– St Niklausen (Kloster Bethanien)
8. dag: Bethanien(tog) – Brienzwiler (Pilgrimsherberg)
9. dag: Brienzwiler(tog) – Interlaken – Merligen (skib) Spiez
aften: hjem med nattog eller ekstra overnatning i Spiez (egen betaling) i BnB eller Kirketårn i Thun
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Fred og alt godt Rena Nørskov

