”Det er så yndigt at følges ad”
Pilgrimsweekend
på Liselund
29.-31. marts 2019

Pilgrimsvandring er blevet stadig
mere populært. Der er pilgrimsruter
i hele Skandinavien og i det meste af Europa. En helt ny
bevægelig ”infrastruktur” er ved at forme sig gennem
kultur- og naturlandskaberne for mennesker, der ønsker
at opleve verden til fods. I weekenden mødes vi for at
opleve, hvad det er at være pilgrim – ved at lytte til
oplæg fra erfarne vandrere og selv at komme ud at gå.

Program
Fredag den 29. marts:
15.00:
Ankomst, indkvartering, kaffe og te i Munkegangen
16.30:
Carsten Egø Nielsen: Slagelse, Antvorskov Kloster og
Hellig Anders i middelalderen
18.00:
Middag
19.30:
Elizabeth Knox-Seith og Torsten Junge:
Pilgrimstanken og de syv nøgleord
– hvad betyder det at vandre som pilgrim?
21.00:
Aftenkaffe, sang og hygge i pejsestuen
- samtale og præsentation af deltagerne
Lørdag den 30. marts:
08.00:
Morgenmad og madpakkesmøring
09.00:
Torsten Junge og Elisabeth Paludan-Müller:
Vandring som bevægelse
10.00:
Dagsvandring på Klosterruten
Slots Bjergby, Sludstrup og Sørbymagle kirker
Pilgrimsledere: Torsten Junge, Elizabeth Knox-Seith,
Elisabeth Paludan-Müller og Rigmor Hoffmann
Mehlsen. Frokost og kaffe undervejs
16.00:
Afhentning i Sørbymagle
18.00:
Middag på Liselund
19.30:
Sangtime ved Dorte Smedegaard og Marianne Reiche
20.45:
Samtale om dagens vandring
- erfaringsudveksling i pejsestuen. Kaffe og te.
Søndag den 31. marts:
08.00:
Morgenmad og madpakkesmøring
10.00:
Højmesse i Antvorskov Kirke v. Elizabeth Knox-Seith
Efter gudstjenesten kort kirkekaffe, vandring til
Hellig Anders Høj, Helligkilden og Slagelse Kloster.
Rundvisning i Helligåndshuset
14.15:
Lille byrundtur - tilbage til Liselund
15.15:
Afslutning og afrejse.

”Det er så yndigt at følges ad”
Slots Bjergby Kirke betegnes som Sjællands
højst beliggende kirke og er rammen om en
vigtig ”salmebegivenhed” i
Danmarkshistorien. Her blev den
grundtvigske præst Peter Andreas Fenger
ansat i 1827 og blev dynamo i en åndelig
vækkelse. Egnen blev som resultat af dette
kaldt ”Det hellige land”.

Grundtvig, der var en personlig ven, skrev "Det
er så yndigt at følges ad" til præsteparret Fengers sølvbryllup i 1855.

Klosterruten
Klosterruten er en godt 2000 kilometer lang kultur- og
pilgrimsvandrerute, der går gennem hele Danmark. Som vandrende
kan man undervejs udforske kirker og gamle klostre, og lære om
mange spændende detaljer i Danmarkshistorien. Ruten og dens
seværdigheder er beskrevet i 9 grundige guidebøger, der dækker
forskellige dele af landet og udgives af forlaget Eksistens.
I udkanten af Slagelse ligger ruinen af det
engang så mægtige Antvorskov Kloster, som
Johanniterordenen grundlagde i 1164

”Klosterruten bygger på
den hovedtanke, at den
indre rejse ikke skal
foregå i et tomrum eller
skabes af ens egen indre
bevidsthed. Den indre
rejse forudsætter en ydre
rejse med et tydeligt
indhold. På den ydre rejse ad Klosterruten møder man den kristne kirkes åndelige og
kulturelle arv. Den er en hovedbestanddel af den nationale og fælleseuropæiske
identitet. Den er også grundlaget for levende fællesskaber, der samles i kirkehusene
til gudstjeneste og andagt året igennem og på livets
store mærkedage”.
Jens Kristian Krarup, Klosterrutens ophavsmand, på
www.klosterruten.dk

Medvirkende:
Rigmor Hoffmann Mehlsen:
Kursusleder. Uddannet
lærer, pilgrimsvandrer
med kendskab til lokalforholdene i Slagelse.

Torsten Junge:
Uddannet lærer. Har
vandret på den franske
Camino fra Le Puy-enVelay til Santiago de
Compostella i Nordspanien.

Carsten Egø Nielsen:
Uddannet historiker fra
Odense Universitet.
Medforfatter til ”Slagelse
by’s historie” (2013).

Elizabeth Knox-Seith:
Sygehuspræst ved
psykiatrisygehuset i
Slagelse, og sognepræst
ved Antvorskov kirke.

Elisabeth Paludan-Müller:
Uddannet sygeplejerske.
Underviser i kroppens betydning.

Dorte Smedegaard
Forfatter, tidligere musiklærer og højskolelærer
Mogens Hemmingsen
Forstander Liselund, tidligere højskoleforstander

Praktiske oplysninger:
Priser og værelsestyper m. sengelinned
Enkeltværelse m. eget bad og toilet:
Dobbeltværelse m. eget bad og toilet:
Enkeltværelse m. bad og toilet på gangen:
Dobbeltværelse m. bad og toilet på gangen:
Hjemmeboende

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2100,1800,1800,1600,1250,-

Særlige kosthensyn
Ønsker om særlige kosthensyn skal oplyses ved tilmeldingen.
Tilmelding
På hjemmesiden www.liselund.dk senest 15. marts.
Yderligere oplysninger

Kontakt kursuslederen på telefon 28432451
Mail rigmormehlsen@gmail.com

