
Den danske Pilgrimsrute
Midtjylland
Kragelund - Septrup 4-8

Afstand: Kragelund - Septrup 17 km.

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.

Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme

Sneklædt Hærvej



RUTE TIL HERBERG, NORDFRA

I kan følge den afmærkede Hærvejsrute hele vejen til 
Septrup, men der er ingen indkøbs-muligheder undervejs, 
dvs. I skal proviantere inden afgangen fra Kragelund gl. 
Præstegård.
I passerer tæt ved campingplads i Hesselho
(i den sydlige ende af Bølling sø)

ALTERNATIV RUTEFORSLAG

Følg Hærvejs-cykelrute-afmærkningen til Funder Kirkeby, 
hvor der er Dagli’Brugs. Gå vestpå indtil I rammer vandre-
ruten og følg så den sydpå. 

SYDFRA

Følg vandreruten fra Nørhoved-herberget helt frem til her-
berget i Sepstrup.
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HÆRVEJSHERBERGET 

”Møllegården”,  
Brandevej 24, Septrup, 8653 Them. 
Tlf. 20 33 91 74 - 26 79 47 40
E-mail: moellegaarden24@gmail.com og 
http://haervejsherberger.dk/da/.

SOVEFACILITETER

Herberget består af 4 hytter. 
32 senge. Reservation anbefales.
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Hærvejsherberget



INDKØBSMULIGHEDER

Mad kan købes på herberget.

Cafestop  

Nordfra passeres campingplads (tæt på vandreruten) 
ved Hesselhus. 
Fra syd er sidste indkøbsmulighed i Nr. Snede.

SEVÆRDIGHEDER 

Guidebog om Hærvejen, fortæller om historien og beskri-
ver en lang række seværdigheder fra 
Viborg til Padborg. 200 sider. Pris kr. 80 + forsendelse. 
Kan bestilles online via 
Hærvejens hjemmeside: www.haervej.dk. 

Kort: obs - Hærvejsguiden er uden kort, disse foreligger 
separat i 9 kort, som fysisk kan købes
on line. Du kan også benytte dig af hærvejens app’s eller 
via Google Maps fra hjemmesiden. 

Alternative overnatningsmuligheder

Ikke rigtig nogen alternativer. 
Sydpå ligger Nørhoved Hærvejsherberg (nord for Nr. 
Snede), tlf. 20 48 80 25 eller 75 77 10 25, 
e-mail: info@haervejensferie.dk.
ellers Nr. Snede kro, tlf. 75 77 00 01 
e-mail: info@nr-snede.dk
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TRANSPORT

Flex biltur med ’Midttrafik’ tlf. 87 40 83 00, 
ring to timer før, mellem Kl. 8.00-17.00.
7 kr. pr. km. min. 35 kr. 11 kg bagage må medbringes. 
Ved flere deltagere 25% rabat.

LIKVIDERINGEN AF KAJ MUNK

Mordet på digterpræsten Kaj Munk var et af de mest om-
talte clearingmord foretaget i Danmark under besættelsen. 
På toppen af Hørbylunde Bakke, i vejkanten af landevej 
15, markerer et stenkors stedet, hvor Kaj Munk blev skudt 
af de tyske besættelsesmagt og dens danske håndlange-
re den 4. januar 1944. Har man taget afstikkeren til Hør-
bylunde Bakke bør man unde sig selv en af Hærvejsstrø-
gets flotteste udsigter.

Følg den afmærkede sti gennem skoven ud til de lyng-
klædte ådalsskrænter. Her åbner sig en 
imponerende udsigt over Funder Ådal og Bølling sø.
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EGNE NOTER:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


