
Vil du med  
ud at gå?
– pilgrimsvandringer i folkekirken
 

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 an-
sigtet 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.

Anna Helleberg Kluge
Provst, Næstved Provsti

Alle er velkomne!



Ruter og datoer i 2020:
D. 29. marts  
Kl. 10.30

Gudstjeneste i Tyvelse kirke og stillevandring langs 
Glumsø sø.  Vi kører fra kirken til Glumsø og sætter 
bilen på parkeringspladsen ved Brugsen. 

5 km 
Turleder: PJ

D. 28. april  
Kl. 18.30

Mødested og slutsted: Parkeringspladsen ved Bjørne-
bækken, Spjellerupvej. Vi går gennem skov og strand. 

10 km 
Turleder: AGF

D. 3. maj  
Kl. 13.00

Vandring ved Tystrup-Bavelsesøerne. Vi mødes på 
parkeringspladsen ved siden af Bavelse kirke og går en 
tur derfra. 

Ca. 5 km 
Turleder: PJ

D. 8. maj  
Kl. 9.00

Vandregudstjeneste. Vi begynder ved Marvede kirke og 
slutter ved Fyrrendal kirke. Der stilles biler parat ved 
slutstedet. Denne vandring er også en gudstjeneste. 

9 km  
Turleder: AGF

D. 9. maj 
Kl. 9.00

Mødested: Glumsø kirke. Turen går via Bavelse og Næs-
by kirker tilbage til Glumsø med mulighed for at stige af 
og på turen undervejs. For mere info, ring til Anni Olsen, 
tlf. 28 72 39 47.

15-18 km  
Turleder: AK

D. 16. maj 
Kl. 9.30

Gudstjeneste i Fuglebjerg kirke og derefter vandring 
ad forskellige veje til Førslev kirke. Der stilles biler til 
rådighed, hvis man vil køres hjem.

5 km 
Turleder: BJ

D. 18. juni  
Kl 19.00

Mødested: Ved genforeningsstenen i Appenæs (Gøds-
holmvej/Appenæs Bygade), derfra vandrer vi ud til Vejlø 
skov. Der stilles biler til rådighed ved målet.

9 km  
Turleder: AGF

19. juli  
Kl. 19.00

Aftenvandring i Vrangstrup 
Mødested: parkeringspladsen på Vrangstrup Øvej.

5 km  
Turleder: PJ

27. august  
Kl. 19.00

Mødested: Vallensved kirke. Vi vandrer via Øllerup 
Mose til Ladby kirkeruin. Derfra kan man vælge at gå 
tilbage – men vi stiller også biler til returkørsel. 

6 km / 12 km 
Turleder: AGF

27. sept.  
Kl. 10.30

Pilgrimsgudstjeneste i Tybjerg kirke og vandring for 
konfirmander og andre interesserede.

5 km  
Turleder: PJ

18. okt. 
Kl. 14

Mødested og slutsted: Fladsågårdsvej ved Fårebakker-
ne. Vi går gennem bakker og skov. Holder pause ved 
Skovgrillen, hvor der er mulighed for selv at købe kaffe 
og andet.

8 km 
Turleder: AGF

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:
PJ: sognepræst Pia Abery Jacobsen, tlf. 92435908
AGF: sognepræst Anne Gitte Forslund, tlf. 40103429
AK: sognepræst Annette Kruhøffer/ Anni Olsen, tlf. 28723947
BJ: sognepræst Birgitte Johannesen, tlf. 55453181


