Pilgrimsvandring
— i naturens katedral
30. maj — 3. juni 2021

Pilgrimsvandring. Vi indbyder til forsommervandring ad Klosterruten ved Sorø-egnen og langs Lagunestien ved Vestsjællands
sydlige kyst. Pilgrimsvandring er kendetegnet ved langsomhed,
stilhed og enkelhed – med vægt på at dele livshistorier med hin
anden og på at give sig tid til at opleve og forundres undervejs.
Pilgrimsstierne byder på naturens forunderligheder og kulturelle
oplevelser. Vi møder lokale personligheder og steder, hvor fortid
og nutid mødes. Vi vælger undervejs de nøgleord, som vi hver især
ønsker at tage med os på vandringerne på basis af en samtale om
pilgrimsnøgleordene og pilgrimsbevægelsens historie.

Medvirkende. Elizabeth Knox-Seith, Carsten
Egø Nielsen, Iben Mazanti, Bøje Pedersen, Julie
Holmegaard Schade, Rigmor Mehlsen og Martin
Hansen.
Kursustilrettelæggere. Elizabeth Knox-Seith,
Rigmor Mehlsen og Martin Hansen.
Kursusleder. Mogens Hemmingsen.

Ret til programændringer forbeholdes!

Dagsrytme
Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 9.00 - 9.45
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 18.00 - 19.00
Kl. 19.30 - 21.30

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / Aktivitet
Frokost
Foredrag / Aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Præsentation af foredrag
og foredragsholdere
Søndag den 30. maj 2021
Kl. 15.00 - 16.00

Ankomst og indkvartering
Kl. 16.30 – 18.00

Carsten Egø Nielsen: Om Slagelse og egnens historie
Kl. 19.30 – 21.00

Elizabeth Knox-Seith: Pilgrimsbevægelsens historie og
samtale om de syv pilgrimsnøgleord

Carsten Egø Nielsen er
historiker og forfatter.

Kl. 21.00

Aftensang
Mandag den 31. maj 2021
Kl. 9.00 - 17.00

Vandring: Fjenneslev-Bjernede-Pedersborg-Sorø (ca. 15
kilometer)
Dagens vandring begynder ved Fjenneslev Kirke med de to
tårne kaldet Absalon og Esbern Snare. Vi går til Bjernede med
Sjællands eneste rundkirke og derfra via Slaglille langs den
smukke Tuel Sø til Pedersborg. Vi slutter vandringen ved den
nyrestaurerede Sorø Klosterkirke og Akademihaven.
Kl. 19.30 – 21.30

Elizabeth Knox-Seith er
pilgrims- og turistpræst i
Stege-Vordingborg provsti
og sognepræst i StegeNyord sogne.

Iben Mazanti og Julie Holmegaard Schade: Pilgrimsmusikalsk foredrag: “Den evige pilgrimsvandrer”
En livsdrøm gik i opfyldelse. En udlængsel blev til en realitet.
Et musikalsk foredrag om vandring på Caminoen i Spanien og
Hærvejen i Danmark. Kan den danske pilgrimsrute det samme
som den spanske? Bringer en pilgrimsvandring dig et andet
sted hen i livet? En ærlig historie kombineret med sang og
musik fra Højskolesangbogen.

Tirsdag den 1. juni 2021
Kl. 9.00 - 17.00

Vandring: Basnæs-Ørslev-Glænø (ca. 15 kilometer)
Dagens vandring bringer os tæt på Smålandshavet. Vi starter
dagen ved herregården Basnæs tæt på Skælskør og går langs
skov og strand, via landsbyen Ørslev og kirken med dansefrisen og fortsætter til den smukke ø Glænø.
Kl. 19.30 – 21.30

Iben Mazanti er klassisk
sanger og har undervist
i rytmik for børn fra
Det Kgl. Danske Musik
konservatorium.
Julie Holmegaard Schade
studerer på sidste år
i solistklassen på Det
Kgl. Danske Musik
konservatorium.

Bøje Pedersen: Pilgrim på Caminoen
Bøje Pedersen fortæller om sine erfaringer med at vandre til
Santiago de Compostela. Bøje er garvet vandrer, naturelsker
og friluftsmenneske og ser det som en naturlig del af sin
hverdag at færdes i naturen. Bøje har bl.a. været med til at
afmærke den danske pilgrimsrute fra Helsingør til Rødbyhavn.

Onsdag den 2. juni 2021
Kl. 9.00 - 17.00

Vandring: Bisserup-Karrebæksminde-Karrebæk Kirke (ca.
12 kilometer)
Vi fortsætter vor vandring ad Lagunestien fra Bisserup med
start ved det tidligere missionshus, nu kaldet ”Bis’koppen”, og
går videre gennem Kristiansholm Plantage til Klinteby. Vi slutter dagens vandring ved Karrebæk Kirke tæt på Næstved.

Bøje Pedersen er vandrer
og bestyrelsesmedlem i
foreningen Danske Santiagopilgrimme.

Kl. 18.00

Festmiddag & musikalsk optræden
Torsdag den 3. juni 2021
Kl. 9.00

Vandring til Hellig Anders’ høj uden for Slagelse
Kl. 14.00

Opsamling og afrejse

Rigmor Mehlsen er
pilgrimsvandrer med
kendskab til lokalforholdene i Slagelse og omegn.

Martin Rand Hansen studerer friluftsliv, kultur og
naturvejledning i Norge.

Praktisk information
Priser

Framelding

Ophold (værelse, forplejning, undervisning)
betales forud.

Ved framelding senest 3 uger før kursusstart
refunderes kursusbetalingen (minus
tilmeldingsgebyret på 500 kr.).

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Ved senere framelding refunderes
kursusbetalingen ikke.

Indkvartering

Tilmelding

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:
Enkeltværelse

Kr. 3.925, -

½ dobbeltværelse

Kr. 3.325, -

Gammel afdeling med vaskekumme på
værelset og bad og toilet på gangen:
Enkeltværelse

Kr. 3.325, -

½ dobbeltværelse

Kr. 2.725, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag,
udflugter og måltider Kr. 2.660, -

Når du er tilmeldt, modtager du en
bekræftelse fra Liselund med reservations-nr.,
indbetalingskort og betalingsfrister.
Vi anbefaler, at du læser vores
Persondatapolitik.
NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes
meddelt ved tilmelding og senest 3 uger før
kursusstart.

Afbestillingsforsikring

Tilmeldingsgebyr

Liselund har indgået samarbejdsaftale med
Europæiske Rejseforsikring.

Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har
bekræftet tilmeldingen.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på
vores hjemmeside.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i
kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120
Læs mere på www.liselund.dk

