
Vil du med  
ud at gå?
 - pilgrimsvandringer i folkekirken
 

Forår og 
sommer 2021

Dette siger Herren:
Himlen er min trone,
jorden min fodskammel.
Hvilket hus skulle I kunne bygge mig,
eller hvilket sted skulle være min bolig? 
(Esajas 66,1-2)

En gåtur kan være en gudstjeneste. Vinden i håret, solen i  
ansigtet og jorden under fødderne kan få tankerne til at be-
væge sig lidt dybere. Blikket får en større horisont at hvile i, 
så man kan se en forbindelse eller ane noget større, der ikke 
er så tydeligt i hverdagens tummel. Går man sammen med 
andre, bliver samtalen let væsentlig, måske fordi man går og 

ser samme vej i stedet for at sidde og se på hinanden.

Pilgrimsvandringerne her rummer mulighed for øjeblikke, 
hvor udsynet bliver større og indsigten egentlig. En mulighed 
for at tid bliver højtid.

Anna Helleberg Kluge
Provst, Næstved Provsti

N Æ S T V E D  
P RO V S T I
Mere end du tror



Ruter og datoer

30. april
Kl. 9.00

Vandregudstjeneste fra Marvede kirke og ud til Bjørne-
bækken. Vi mødes kl. 9 ved Marvede kirke, hører kirkeklok-
kerne og synger morgensang. Derefter begynder vandrin-
gen. På turen er der tid til stilhed, refleksion og gode ord at 
lytte til – og så kan man nyde det gode fællesskab, der op-
står undervejs. Nadveren indtager vi i Guds grønne katedral 
i Bjørnebækken. Der stilles biler ved målet, så man kan blive 
kørt tilbage til Marvede igen.

8 km
Turleder: AGF

13. maj
Kl. 13

Pilgrimsvandring fra Kongskilde Friluftsgård. Vi parkerer 
ved Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø, 
og går derfra til strandbredden ved Tystrup Sø. Derefter 
fortsætter vi gennem Suserup Skov, som er en af Danmarks 
få urskovsagtige naturskove langs med søen ud til Suserup 
Overdrev, som ligger ovenfor søen og giver en dejlig udsigt 
over den; terrænet er lettere kuperet.   

6-8 km
Turleder: PAJ

11. – 13. 
juni

Pilgrimsvandring på Møn. Nærmere information på hjem-
mesiden: tyvelse pastorat.dk/Facebook: tyvelse pastorat. 
Kontakt og tilmelding: sognepræst Pia Abery Jacobsen: tlf: 
92435908. Mail:piaj@km.dk/og præstesekretær: Jannie 
Aagaard Jacobsen: tlf: 60621787. Mail: jaj@km.dk

Tre dage med 
15-20 km  
pr. dag
Turleder: PAJ

19. juni
Kl. 14

Pilgrimsvandring i Svenskekløften. Denne smukke kløft 
ligger i bøgeskoven på Villa Gallinavej, 4690 Haslev. Vi mø-
des på parkeringspladsen på venstre side af Villa Gallinavej, 
når man kommer fra Næstved – og slutter samme sted. Tu-
ren er nem at gå.

6 km
Turleder: AGF

31. juli
Kl. 19

Aftenvandring ved Bisserup. Mødestedet er parkerings-
pladsen for enden af Skafterupvej, 4243 Rude. Vi går både 
ved stranden og gennem skoven. Aftnens tema er fred. 

6-7 km
Turleder: AGF

29. august
Kl. 14

Fælles pilgrimsvandring ved Tystrup-Bavelsesøerne. 
Vi mødes på parkeringspladsen ved siden af Bavelse kirke 
og går en dejlig tur langs søen, henover overdrevet og gen-
nem skoven. 

5 km
Turleder AGF 
og PAJ

25. sept
Kl. 9

Digterruten på Stevns – Martin A. Hansen på Stevns. 
Denne tur vil tage udgangspunkt dels i landskabet og dels i 
forfatterskabet. Der vil undervejs være oplæsning af hans 
værker. Mødestedet er parkeringspladsen ved Strøby kirke. 
Efter vandreturen kører vi i egne biler til Holtug kirke, og 
hører om den helleristning/ runesten, der er i kirken, og som 
er beskrevet i Martin A. Hansens novelle ”Orm og Tyr”.

5 km
Turleder: PAJ

Deltag i vandrekirkens 
pilgrimsvandringer
 - helt gratis! 

En pilgrimstur i Næstved provsti kan være kort eller lang.  
At gå er en enkel religiøs praksis, som giver mulighed for at mærke sig selv  
og sin tro. De eneste forudsætninger er lysten til at gå, fællesskabet med de  
medvandrende og et par gode sko.

Praktisk:  
Medbring kaffe og anden forplejning til pausen, og måske også selv tæppe/ stol, 
hvis du har behov for det.

Stilhed:  
I alle vandringerne er der indlagt perioder med stilhed, som vi håber bliver 
respekteret til glæde for alle.

Ændringer:
I helt særlige tilfælde kan ændringer i programmet forekomme. Ved ekstremt 
vejr aflyses turen. Er du i tvivl, så kontakt turlederen. 

Turledere:
PAJ: sognepræst Pia Abery Jacobsen, tlf. 92 43 59 08
AGF: sognepræst Anne Gitte Forslund, tlf. 40 10 34 29


