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 bevæge 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.

Vil du med
ud at gå?
- pilgrimsvandringer i folkekirken

Anna Helleberg Kluge - Provst, Næstved Provsti

Forår og
sommer 2022

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.

30. april
kl. 10:00

Vandregudstjeneste fra Fuglebjerg Kirke til Tystrup Kirke
Vi mødes ved Fuglebjerg Kirke og vandrer sammen og holder gudstjeneste på vejen til Tystrup Kirke – hvor vi slutter
af med nadver. Ruten er på ca. 9 km. og meget smuk. Der
vil stå biler ved endemålet, så man kan blive kørt tilbage til
Fuglebjerg.

9 km
Turleder: AGF

13. maj
kl. 10:00
Historisk
tema

Vordingborg slotsruin – Vordingborg Havn – Bakkebølle
Vi mødes ved slotsruinen og forestiller os, hvordan Valdemar den Stores gamle borg har set ud. Borgen som har huset
Valdemar Atterdag og hans datter Margrete 1. Derfra går
vi til havnen og langs med vandet til Bakkebølle. Vi slutter
med at drikke kaffe. Tilmelding til turleder Pia A Jacobsen
på tlf. 92 43 59 08, senest 1. maj. Der vil være egenbetaling
ved besøg på Danmarks Borgcenter.

6 km
Turleder: PAJ

10.-12.
juni
Litterært
tema

Pilgrimsvandring på Østmøn i 3 dage Vi mødes på Camp
Møn, fredag den 10. juni kl. 10 og går herudfra i tre dage
langs med klinten og nyder den afvekslende natur. Vandringen vil ligesom sidste år være inspireret af eventyr.
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2022. Deltagerantal: 20. Øvrige
oplysninger findes i en særskilt folder på hjemmeside og Facebook: Tyvelse pastorat.

8-20 km
Turleder: PAJ

16. juli
kl. 10:00
Historisk
tema

Gurre slotsruin – Gurre sø Vi mødes ved slotsruinen og
forestiller os, hvordan Valdemar Atterdags yndlings slot
har set ud. Også her har hans datter Margrete 1 opholdt sig.
Derfra går vi en tur rundt om Gurre Sø. Vi slutter med at
drikke kaffe.

12 km
Turleder PAJ

22. august
kl.18

Aftenvandring – pilgrimsvandring fra Ladby kirkeruin Vi
mødes ved Ladby kirkeruin og vandrer via Øllerup mose op
til Vallensved kirke – hvor vi afslutter med kaffe og boller
på kirkegården ved de nye flotte bænke. I Vallensved er der
mulighed for at blive kørt tilbage til Ladby.

6 km
Turleder: AGF

17. sept.
kl. 09:00
Historisk og
litterært
tema

Pilgrimsvandring langs med Stevns Klint Denne pilgrimsvandring er inspireret af vandringen i september måned 2021, som drejede sig om Martin A. Hansen, der har
inddraget klinten i sit værk: ”Orm og Tyr”. Vi mødes ved
fyret. Undervejs vil der blive læst op fra ”Orm og Tyr”. Som
afslutning drikker vi kaffe.

12 km
Turleder: PAJ

16. okt.
kl. 10:30

Pilgrimsgudstjeneste i Tybjerg Kirke og efterfølgende vandring i Tybjerg Skoven til Orestenen for konfirmander og
andre interesserede Vi starter med at gå til pilgrimsgudstjeneste kl. 10:30. Kl ca. 11: 30 går vi ud til Orestenen og
hører lidt om dens tilblivelse. Efter turen vil der være sandwiches til deltagerne. Vi forventer at være færdige kl. ca. 13.

Turleder: PAJ

Tilmelding:
Medmindre det står skrevet i turbeskrivelsen, er tilmelding til turene ikke nødvendig.
Ændringer:
I helt særlige tilfælde kan ændringer i programmet forekomme. Ved ekstremt vejr aflyses
turen. Er du i tvivl, så kontakt turlederen.
Turledere:
AGF: Sognepræst Anne Gitte Forslund træffes på: 40 10 34 29 eller på mail: agmf@km.dk
PAJ: Sognepræst Pia Abery Jacobsen træffes på: 92 43 59 08 eller på mail: piaj@km.dk

Ruter og datoer
12. marts
kl. 10:00
Historisk
tema

Knud Lavards Kapel – Haraldsted Sø – Haraldsted Kirke
Vi sætter bilerne ved Haraldsted Kirke og går sammen hen
til Knud Lavards Kapel og til Haraldstedkorset, som er et
mindekors for Knud Lavard. Derfra går vi til Haraldsted Sø
og afslutter turen med et besøg i kirken. Vi slutter af med
kaffe.

6 km
Turleder: PAJ

18. april
kl. 06:00

Påskegudstjeneste i Tyvelse Kirke med efterfølgende
pilgrimsvandring i Tyvelse. Vi mødes ved Tyvelse Kirke til
gudstjeneste, 2. påskedag og holder en meget tidlig gudstjeneste, mens solen står op. Efter gudstjenesten går vi en tur i
det smukke landskab.

6 km
Turleder: PAJ

