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Sognepræst John Kristensen skriver om:

PINSEVANDRING I HANHERRED
2. Pinsedag mødte ca. 80 forventningsfulde vandrere op for med
udgangspunkt i en kort gudstjeneste i Kollerup kirke at begive sig ud i den
pragtfulde natur.
Dele af den ca. 15 kilometer lange tur blev gået i stilhed med mulighed for
at grunde over den åndelige side af menneskelivet, som så nemt bliver
forsømt i en travl hverdag, og hertil blev der givet inspiration i kraft
tekster og salmer med særlig tilknytning til Pinsen.
Undervejs faldt mange i forundring over den forunderlige storhed og
skabermagt, der møder os i naturen.Turen gik via Grønnestrand over
Svinklovene og Svinkløv til Hjortdal Kirke, hvor vandringen sluttedes med
en kort nadvergudstjeneste.
Meget kunne fortælles om, hvorfor der i nutiden opstår en stærk interesse for pilgrimsvandring –
nævnes i den forbindelse kan den uvante stilhed, hvor
man stilles ansigt til ansigt med sig selv om med sin Skaber, en for det
moderne menneske uvant fysisk træthed, der bevirker, at man kommer til at
se mange ting i et andet lys, et fællesskab omkring en opgave og et mål.
Et eller andet sted kræver det faktisk mod på denne måde at udfordre sig
selv – meget kan i grunden ikke forklares, men har man erfaret det, vil man
gerne med igen på egen hånd eller sammen med andre.
Denne interesse ses også i, at man i disse år genåbner nogle af de gamle
pilgrimsruter både i Danmark, i Norden og over hele Europa, og mange
bruger helt eller delvist deres sommerferie på at vandre en kortere eller
længere strækning ad disse veje for at finde sig selv og livets mening.
Langs nogle af disse veje åbner man primitive herberger, og der udgives
beskrivelser og vejledninger
Det er nu 3de gang, en sådan vandring har været arrangeret i Hanherred
på initiativ af en gruppe lægfolk og præster og med god støtte fra
menighedsrådene, og en ny vandring vil da også blive planlagt og
bekendtgjort senere.
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