Hærvejsmarchen får kæmpegave
Snapsting opfordrer alle til at sætte en hilsen i en kæmpe jubilæumsbog, der bliver gaven fra Snapsting
og alle i Viborg til Hærvejsmarchen i anledning af dens 50 års jubilæum.
I disse uger er folkene på Vinggaards Officin – Viborg Bogtrykkermuseum travlt optaget med at skabe den
største bog, de nogensinde har skabt. Faktisk er det den største bog, de overhovedet kan skabe ved hjælp
af de gamle håndværk. Bogen er en gave fra Snapsting og alle, som har lyst til at sige et stort tillykke til
Hærvejsmarchen med dens 50 års jubilæum.
Vi siger tak
Hærvejsmarchen har siden 1969 trukket tusindvis af folk fra ind- og udland til Viborg og omegn til den årlige
begivenhed. Vores smukke natur og lysten til at vandre i den betyder, at marchen i dag er den march i
Nordeuropa, hvor flest forskellige lande deltager.
Så Hærvejsmarchen har virkelig været en god ambassadør for vores hjørne af verdenen. Derfor har
Snapsting-folk taget initiativet til at skabe en kæmpebog, der siger tak til og hylder Hærvejsmarchen. En
scrapbog fyldt med minder fra Hærvejsmarchens historie.
Under Snapsting vil bogen stå fremme på Nytorv fra den 15. – 22. juni. Håbet er, at så mange som muligt
kommer forbi og bidrager til bogens indhold.
De gode minder
Langt de fleste i og omkring Viborg har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med Hærvejsmarchen.
Måske har du selv gået den, været frivillig eller også har du måske siddet i vejkanten med kaffe og heppet
på de mange glade vandrere, der gik forbi.
I bogen kan alle, som har lyst, sætte billeder, snørebånd eller blot en lille hilsen ind. Måske har du et sjovt
minde, du vil dele eller en god historie. Du kan også sagtens vælge blot at skrive dit navn og hvornår, du har
gået marchen.

Den 23. juni overrækker borgmester Ulrik Wilbek bogen til formanden for Hærvejsmarchen, Frank
Mikkelsen. Det sker på scenen på Domkirkepladsen, hvor marchen fejrer sit jubilæum fra kl. 16.30.
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