
Pilgrimsvandring for kirke– og kulturmedarbejdere 
Fredag den 23. - mandag den 26. august 2019 

At vandre hele dage er sundt for legeme og sjæl. Selv om farten sættes ned, når vi vandrer, bliver vi fysisk trætte på den gode måde, 

og vi sover godt om natten. Langsomheden, vi bevæger os med, gør også noget ved os mentalt. Langt væk fra hjem og arbejde får vi 

ro til at mærke os selv, registrere vores tanker og forholde os til de eksistentielle spørgsmål, der dukker op undervejs. Pilgrimsvan-

dringens langsomhed, ensformighed og stilhed kan inspirere til eftertanke, bøn og enkelhed. 

De første kristne blev passende kaldt for Vejen, og når vi fejrer gudstjeneste, sidder vi i Skibet, der også symboliserer, at vi livet igen-

nem er på vej. For hver time, vi går, vil der være en refleksion over ”Vejen—mine veje og afveje, Guds veje og omveje, livets sejlads”. 

En time om dagen er der walk and talk, og en time går vi i stilhed. 

Overnatning foregår på herbergerne langs Hærvejen. En ”bilgrim” kører vores bagage fra herberg til herberg, så vi skal blot bære 

vandflaske, madpakke, regnfrakke m.v. Vi vandrer ca. 20 km om dagen, ca. 70 km i alt fra Brande til Viborg. Bilgrimmen køber også 

ind for os, men vi hjælper hinanden med at lave maden. 

Jeg har gået mig mine 

bedste tanker til.  

Og jeg kender ingen  

tanke så tung, at man 

ikke kan gå fra den 

Søren Kierkegaard 

PROGRAM 

Fredag den 23. august 

Kl. 9.00 Ankomst Brande Kirke, Brandevej 18, 8653 Them - 

morgensang i kirken - vandring til Kragelund -  

aftensang i Kragelund Kirke 

Lørdag den 24. august 

Morgensang i Kragelund Kirke - vandring til Thorning- 

aftensang i Thorning Kirke  

Søndag den 25. august 

Morgensang i Thorning Kirke - vandring til  

Dollerup Kirke og Hald Hovedgård  

Mandag den 26. august 

Morgensang – vandring til Viborg Domkirke -  

pilgrimsandagt i domkirkens krypt - 

frokost i Pilgrimshuset og afslutning kl. 14.00  

Herre, vis mig din 

vej, og gør mig  

villig til at gå den 

Birgitta af Vadstena 

PRAKTISKE FORHOLD 

Medbring: Madkasse, vandflaske, kasket, sovepose, 

regnfrakke, vandresko/-støvler og gode strømper 

Pris: 500 kr. 

Tilmelding: 10. august til en af lederne 

Ledere: Kirke– og kulturmedarbejder Marianne Klausen 

(9698 2291) og stiftspræst for diakoni Steen Andreassen 

(6080 4795—stean@km.dk) 


