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Pilgrimsvandring 
2. pinsedag, 6. juni 2022 

Tema: Vejen

De syv pilgrimsord: 
Langsomhed   

Bekymringsløshed 
  Frihed  

Enkelhed 
Stilhed 

Spiritualitet 
Fællesskab

Praktisk info. 

Hvornår: 2. pinsedag, mandag d. 6. juni 2022 

Hvor: Vandringen foregår i den nordlige del af Grib skov. 
Ruten er ca 9 km. Hvis vejret er dårligt er det muligt at ruten 
kortes og lægges i den sydlige del af skoven.  

Start: Vi mødes på Hillerød station ved lokalbanen til 
Gilleleje (perron 0) senest kl. 9.10. Lokaltoget afgår kl. 9.20.  

Slut: Vi er tilbage på Hillerød station efter planen kl. 15.07. 
Herefter kører vi i bil til Carla og Ole og får lidt at forfriske os 
på.  

Medbring: Godt fodtøj, praktisk påklædning passende til 
vejret, madpakke, vand, siddeunderlag, evt. en termoflaske 
med the eller kaffe, rejsekort. 

Tilmelding til Ole på mail olundegaard@gmail.com eller pr. 
tlf. 4216 7426 senest d. 1. juni.  
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Igen i år inviterer vi på pilgrimsvandring 2. pinsedag, og igen 
foregår den i den skønne nordsjællandske natur. 

En pilgrimsvandring er en mulighed for at opleve stilhed, 
langsomhed, fordybelse og fællesskab med medvandrere.  

Vi lægger på turen vejen forbi Esbønderup kirke og Esrum 
kloster (begge steder findes toiletter) og ellers går ruten et 
stykke langs Esrum sø og ind i Grib skov. Ruten er på ca. 9 km. 
Vi går i et roligt tempo og der er en del stop undervejs, hvor vi 
fx synger en salme, lytter til et stykke fra Bibelen, beder en bøn 
eller samtaler med hinanden. På vandringen er det muligt 
både at gå i stilhed, hvis man ønsker det, eller at samtale med 
sine medvandrere. 

Vi slutter dagen med lidt servering i haven hos Carla og Ole 
Lundegaard i Hillerød.  

"Den moderne pilgrimsvandring forstås i kristen sammenhæng 
sådan, at pilgrimmen vandrer imod et møde med Gud. Ikke på et 
bestemt geografisk sted, men på vejen, fordi vandringen giver 
en særlig næsten meditativ stilhed, der skaber en modtage- 
lighed for mødet og nærværet." 
Chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager

"Pilgrimsvandring handler om at søge efter rødder, identitet og 
sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens 
materialisme og selvoptagethed og en søgen efter helt andre 
værdier: fællesskabet med Gud, med hinanden og med 
skaberværket."  
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell


