Den danske Pilgrimsrute
Østfyn
Nyborg - Davinde 1 – 6

Afstande: Nyborg - Davinde: 24 km
Davinde - Odense 21 km

Nyborg Slot
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

SEVÆRDIGHEDER
Nyborg har mindst tre seværdigheder, som er et besøg
værd på jeres vandretur.
Nyborg Kirke (Vor Frue Kirke) ligger tæt på pilgrimsruten
umiddelbart efter start. Nyborg Kirke blev bygget i årene
1388-1428 og blev indviet til Jesu mor, Maria. En periode
ind til 1870 fremtrådte kirken som en 5-skibet kirke. Derefter blev store dele af sideskibene nedrevet, og derved
fik kirken sit nuværende ydre udseende. Kirken har Danmarks største kirkekrone.
► Fra Nyborg Banegård, ad Banegårdsalleen, til
rundkørsel, fortsæt ad stien gennem parken.
► Kryds Birkhovedvej fortsæt, ad stien langs voldgraven.
► Kryds Raverlinsvej, følg voldgraven højre om.
Gå ad Lindealléen, med mindesmærket for slaget
v/Nyborg i 1659. Igennem Landporten ad
Blegdamsgade, ind på volden, TV om slottet.
Nyborg Slot. Lige siden det første Nyborg Slot blev grundlagt i slutningen af 1100-tallet har disse mure dannet rammen om centrale begivenheder i Danmarks historie. Da
slottet blev bygget, præcis hvornår og af hvem ved vi ikke
med sikkerhed, var Danmark i gang med at blive en stormagt i Norden, i Østersøområdet, ja, oven i købet i Europa. Her mødtes den danske konge med sit parlament i
middelalderen - Danehoffet.
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Det er det eneste sted i landet, man stadig kan gå ind i det
samme rum, som parlamentet sad og diskuterede rigets
politik. Her på middelalderens Christiansborg blev Danmarks første grundlov underskrevet i 1282. Aktuelt: Hvert
år genskaber Nyborg Kommune og Østfyns Museer en
historisk tradition, der ellers har været glemt i mere end
600 år.
I juli summer hele Nyborg atter af liv og leben, som da
kongen og hans mænd mødtes til Danehof. Der er marked med ridderturneringer.
► Kryds Kgs. Bastionsvej ad Dronningsvej,
(Kvickly på højre hånd) TH ad Korsgade mod havnen
til Strandvejen. Lige over ad Vesterhavn langs
havnekajen til Griffsund.
► Kryds Dyrehavevej og gå ad Kastanjevej til den
nedlagte Svendborgbane.

Nyborg Slots bro
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Vindinge, lille landsby 5 km fra Nyborg. Nu vokset næsten sammen med Nyborg by. Vindinge Kirke fremstår
i dag som en meget stor korskirke, bygget omkring år
1400, Flere kalkmalerier og et krucifiks fra Klaus Bergs
værksted i Odense.
► Følg muslingeskal-symbolet, kryds landevejen
videre mod Kullerup.
Landsbyen Kullerup har også en spændende gamle
kirke, opført tilbage i 1100-tallet, vidner om de forskellige
bygningsstrukturer op gennem årene. Man kan endnu se
spor af højtsiddende romanske duer i koret. I byen ligger:
Kullerup Kursus, et kursussted etableret i den tidligere
skole, der blev nedlagt i 1960’erne. Her arbejdes med
personlig udvikling, psykoterapi, livsforståelse, helse, vegetarkost, sang og kreativitet m.m. - Der afholdes weekendkurser, ugekurser og studiegrupper. Bemærk: der er
ingen overnatningsmulighed mellem Kullerup og shelter
ved Naturskolen i Davinde.
► Følg muslingeskal-symbolet, kryds landevejen
videre mod Rolfsted. Rolfsted by ligger ved landevejen
mellem Odense og Ørbæk.
Flere industrivirksomheder, sportshal m.m.
► I udkanten af Rolfsted, går pilgrimsruten lidt sydpå
for at komme igennem det kæmpe store grusgravområde. Drej fra landevejen og følg Elværksvej og
afmærkningen ad Hudevads Byvej, frem til
Naturskolen Åløkkestedet.
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Naturskolen ligger i et stort natur- og fritidsområde
Tarup-Davinde, etableret i 2010 i de tidligere store
grusgrave på egnen. Flere steder har søerne en dybde på
10-15 meter på et areal på 1400 ha. De massive grus- og
stenforekomster stammer fra det gammelbaltiske isfremstød for 60-70.000 år siden, da en stor og bred smeltevandsflod strømmede fra Rolfsted mod nordvest, og aflejrede op til 20 meter tykke lag af grus og sten. Der er tæt
ved Naturskolen bygget flere sheltere, som kan benyttes til dagophold og overnatning. Pilgrimsruten fortsætter
igennem grusgravene vest for Davinde by.
► LÆS i næste pilgrimsvejledning, om strækningen
ind til Odense.

Tarup-Davinde
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OVERNATNINGSMULIGHEDER
⌂ Nyborg: B&B: Kgs. Bastionsvej 13, 5800 Nyborg,
tlf. 46 93 15 85 (100 m. til nærmeste indkøb).
⌂ Vognmandsvej 8, 5800 Nyborg,
tlf. 26 40 29 93 og 24 66 64 22
⌂ Hotel: Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg,
tlf. 65 30 11 88, mobil 21 27 27 99
⌂ Kullerup. Kursuscenter, Kullerup Byvej 2A,
5853 Ørbæk, tlf. 65 31 54 31 (ring i forvejen!)
kullerupkurser@gmail.com.
⌂ Hudevad. Shelter (flere), Naturskolen Åløkkestedet,
Hudevadbyvej 20, 5792 Årslev, tlf. 63 75 09 90.
(Ring og book plads mellem kl. 9-13).
⌂ Sanderum. B&B: Sanderumgård, Sanderupgårdsvej 1,
5220 Odense SØ, tlf. 65 97 21 45 mail@brittabb.dk.
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INDKØBSMULIGHEDER
Nyborg: Her er der mange indkøbsmuligheder, fx Kvickly,
Dronningsvej 1, tlf. 22 52 76 64.
Ferritslev har SuperBrugsen tlf. 65 98 11 80, men den ligger IKKE på ruten. Vil du ind der og handle, skal du dreje
af TV i Ellinge, når du krydser Fjerritslev landevej. Herfra
er der 1,3 km ad landevejen til Rolfsted.
TRANSPORTMULIGHEDER
Fynbus: Bus 831U - Kører Nyborg, Kullerup, Ellinge, Fjerritslev, Rolfsted, Hudevad, (Årslev).
Kører tre gange dagligt ca. ved 8, 13 og 15-tiden fra Nyborg, Køretid til Hudevad 35 min.
Trafikinformation, tlf. 63 11 22 00.
Obs. kører ikke i juli måned!
Tog: DSB, intercity mellem Nyborg og Odense, rejsetid
15 min.
Taxi: Nyborg: 70 10 33 20 og Odense 66 15 44 15.
TURISTKONTOR
VisitNyborg, Torvet 2, 5800 Nyborg, tlf. 6333.8090.

Nyborg Kirke
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