Gå-selv pilgrimsvandringer i Silkeborg

Hvad er Gå med Gud?
Gå med Gud er en ny mulighed for at gå i Silkeborgs smukke natur og undervejs
reflektere over bibelvers, salmer eller små spørgsmål. Turene er inspireret af pilgrimsvandring, men pilgrimslederen er erstattet med digitale poster, som du får
adgang til via din telefon.
Du kan gå turene alene eller sammen med andre.
Går I flere, opfordres I til at skifte mellem at tale sammen og at gå i stilhed.

Sådan gør du
Tag mobilen og skriv i din browser:

play.gpsquiz.com

Hvis der er en vandring i nærheden af dig,
dukker den automatisk op på skærmen.
Se, hvor du finder en vandring bag på folderen.
Du behøver ikke angive en email.
Du får vist din placering med gult og næste stop
med grønt. De enkelte poster popper op på din
skærm, når du er tæt nok på.

To gode råd
Det fungerer bedst, hvis skærmen ikke slukker undervejs, da gps’en så mister signalet. Vi anbefaler at slå automatisk skærmlås fra, så skærmen forbliver tændt.
Vær dog opmærksom på, at tændt skærm og gps tager en del batteri.
Slå automatisk skærmlås fra:
Iphone: Indstillinger  Skærm og lysstyrke  Automatisk lås  Aldrig
Smartphone: Under indstillinger skal du finde et menupunkt med ”Skærm” og se
efter fx ”Timeout for skærmen” eller ”Skærmlås”.
Slå lyden til:
Hvis du slår lyden til, hører du en lyd, når du er ved næste post.
Klik på dette ikon i nederste højre hjørne, når du har startet turen:
Sørg for at lydstyrken på telefonen er skruet helt op.

Problemer med GPS’en?
På de fleste telefoner vil du automatisk blive spurgt om tilladelse til at hjemmesiden play.gpsquiz.com må bruge din placering. Det skal du tillade, for at få vist de
enkelte stop.

Hvis du på din Iphone får skærmbilledet til venstre,
skal du ind i indstillinger og slå GPS’en til:
Indstillinger  Safari  Lokalitet
 vælg Spørg eller Tillad

Forslag til bønner før eller efter turen
Du kan vælge at indlede og/eller afslutte din vandring med en bøn:
Gud, jeg takker dig for min krop,
for benenes og føddernes bærende kraft,
for hjertets tålmodige puls,

for hjernens evne til at bearbejde
tanker og følelser, som dukker op,
for oplevelsen af duft og smag under vandringen.
Tak, Gud, for alt det, der er mig. Amen.
(Per Harling, Den lille Pilgrimsbog)

Herre, vis mig din vej og giv mig mod til at gå den.
(Den hellige Birgittas bøn)

Herre, du ransager og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,

på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Led mig på evighedsvej!

(Salmernes Bog 139, v. 1-3 og 24b)

Her finder du Gå med Gud
1. Langsøen (7 km)
Start for enden af
Trækstien ved lyskryds
på Ansvej/Borgergade.
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2. Odden (3 km)
Start ved Silkeborg Kirke
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5. Ørnsø (3 km)
Start ved den lille grusparkeringsplads på
Gjessøvej, overfor nr. 21

6. Almind Sø (4 km)
Start ved p-pladsen i skoven
ved Søndre Ringvej (der, hvor
man parkerer til Vestre Søbad)

3. Lunden (2 km)
Start ved p-pladsen i
bunden af Kalgårdsvej.
(medbring evt. hovedtlf.)
4. Vejlsø (2 km)
(familievenlig)
Start ved P-pladsen
ved Aqua.
7. Avnsø (4 km)
Start ved p-pladsen på
Horsensvej, ved Almind
Sø.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Gå med Gud, er du meget velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder Helle Sandfeld Kristensen
på hh@silkeborg-kirke.dk

God tur!

