
 

Weekendtur til Vadstena 

6. - 8. september 2019 

Assisi-Kredsen indbyder igen medlemmerne til at deltage i en tur til den hellige Bir-

gittas by Vadstena ved Vättern i Sverige fra fredag d. 6. sept. kl. 9.00  - søndag d. 8. 

sept. kl. 21.  Afrejse og ankomst ved Enghave Kirke.  

Vi kører med bus via Helsingør til Vadstena. Deltagerne medbringer frokostpakke, 

Assisi-Kredsen sørger for drikkevarer. Vi gør også et stop for se Alvastra klosterruin, 

inden vi fortsætter til Vadstena, hvor vi indkvarteres hos Birgittasøstrene med fuld 

pension fra fredag aften til søndag frokost. 

Programmet vil bl.a. komme til at omfatte følgende: 

Lørdag: besøg i Blåkyrkan (den gamle klosterkirke) og museet i de gamle klosterbyg-

ninger. 

Søndag: højmesse i Blåkyrkan (luthersk) eller Birgittasøstrenes kapel (katolsk) - efter 

Tilmelding: 

Tilmelding sker bedst på hjemmesiden på  

www.assisi-kredsen.dk/rejse/vadstena.php 

Eller brug menuknappen <rejser> på www.assisi-kredsen.dk.  

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig  på denne måde,  

så ring til Marianne Plum på 2028 2503. 

frokost afrejse mod København. Under-

vejs er inkluderet aftensmad. 

I Birgittasøstrenes gæstehjem er der 11 

enkeltværelser og 6 enkeltværelser i for-

skellig kvalitet. Ved tilmelding bedes I 

anføre, om i foretrækker enkelt- eller 

dobbeltværelse, men vi kan ikke garante-

re alle, at de kan få det 

ønskede.  Vi vil fordele 

værelserne i den rækkeføl-

ge, vi modtager tilmel-

dingerne. Så jo før man 

tilmelder sig, jo større 

chance er der for 

at få sit ønske op-

fyldt. 

Vi beder dog 

alle om at anfø-

re, om der er 

helbredsmæssi-

ge eller andre 

særlige forhold, 

der gør det vig-

tigt at få værel-

se med bad. 

Brug kommentarfeltet nederst på tilmel-

dingsblanketten. 

Vi har været der 2 gange før i 2015 og i 

2011. Sidste gang meldte sig flere end de 

23, der er plads til i gæstehjemmet. De 

sidste fik så tilbudt hotelovernatninger 

mod en ekstrabetaling. 

Prisen kommer til at afhænge af værelsets 

standard – fra 1850 til 2150 kr.  
Hotelovernatning undersøges. 
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