
 

Dagsrytme, fredag: 

15.00 Ankomst og indkvartering 

16.00 Introduktion til forløbet og en kort tur i nærområdet 

18.00 Aftensmad – introduktion af alle deltagere 

19.30 Vandring i Busene Bakker – evt. til solnedgang  

Vi kan slutte dagen på Bakkegården med samtale om, hvem vi er og 

hvorfor vi har valgt at komme 

22.00 Aftensang og god nat. 

 

Dagsrytme, lørdag: 

8.00 Morgenmad  

9.00 Intro til dagens vandring og pilgrims-andagt 

9.30 Vandring på Møns Klint – med medbragt madpakke 

15.00 Hjemme igen – kaffe og kage  

15.30 Individuel tid – evt. stille vandring i bakkerne omkring Bakkegården 

18.00 Aftensmad 

19.30 Samling – vi deler dagens erfaringer 

20.30 Tid til (igen) at se solnedgang fra Busene Bakker 

22.00 Aftensang og god nat. 

 

Dagsrytme, søndag: 

8.00 Morgenmad. Pakke og bagage sættes på Bakkegaarden 

9.00 Intro til dagens vandring  

9.15 Vandring til Magleby Kirke med deltagelse i dagens gudstjeneste 

11.30 Vandring og frokost i Busene Bakker   

14.00 Retur til Bakkegaarden og afgang. 
 
 

 

Meditativ pilgrimsvandring for sundhedspersonale 

På Camønoen 

27-29. august 2021 

 

 

Støvfnugget jorden har du, Gud 

ført til dit hjerte. 

Du ser på mig med kærlighed 

og jeg bliver virkelig. 

(Martin Lønnebo) 

 



 

Vandrings teologi ved pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith:  

I løbet af weekenden vil vi stifte bekendtskab med de syv pilgrimsnøgle-ord, som er blevet 

udviklet af den svenske pilgrimspræst Hans-Erik Lindström, pionér bag Pilgrimscentrum i 

Vadstena. Disse syv ord siger en hel del om, hvad det er at være pilgrim. En pilgrim søger 

det, som de syv nøgleord udtrykker - Frihed, Enkelhed, Langsomhed, Bekymringsløshed, 

Stilhed, Fællesskab og Åndelighed. 

Vores tema vil i særlig grad være ”bekymringsløshed” – en udfordring netop i vores tid, 

hvor vi har så meget at bekymre os om. Ikke mindst i forhold til det, som Corona-

epidemien har gjort ved os, både individuelt og samfundsmæssigt.  

At være ”bekymringsløs” betyder ikke at være ligeglad eller skødesløs. Det betyder, at vi 

ikke skal lade os tynge for meget af bekymringerne. 

Albert Schweitzer, en kendt fysiker, teolog og filosof, som fik nobelprisen i 1952, har 

engang sagt, at man ”ikke skal give sine bekymringer svømmeundervisning”. Man kan se 

det for sig: De mange små bekymringer, der får korkbælter om maven og trænes i at flyde 

oven på vandet, uanset, hvad der sker!  

Som Johannes Møllehave engang har udtrykt det, har bekymringerne det ofte med ”ikke 

at blive til noget”. De fylder mere end det er hensigtsmæssigt. De bliver en form for ”støj” 

i vores sind, som forhindrer os i at møde livet med tillidsfuldhed og åbenhed. 

Selvfølgelig skal vi passe på hinanden og være opmærksomme i denne Corona-tid. Men vi 

må ikke blive så bekymrede, at vi slet ikke tør kaste os ud i livet – gribe det, med al den 

skønhed, der stadig eksisterer! 

At vandre i naturen kan give os en form for lethed, en genvunden tro på, at der er en 

mening med livet. Det giver en frihed til at møde tilværelsen, som den er, på godt og ondt. 

Vi kan gøre vores for at passe på, og være gode ved hinanden, men vi skal øve os i ikke 

lade angst og frygt dominere. Tværtimod er det godt, at vi kan glæde os og udfolde os 

som de unikke mennesker, vi er – i gensidig kærlighed.  

Derfor:  

Gå frimodigt ud i naturen og  

øv dig i at kaste bekymringerne af skuldrene!

 

Meditativ pilgrimsvandring med DKS 
 

Med Bakkegård Gæstgiveri som fast base, vil vi vandre sammen fra fredag eftermiddag til 

søndag efter frokost, med pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith som vandringsleder. 

Ankomst til Bakkegaard Gæstgiveri, Busenevej 64, 4791 Borre, kl. 15.00. 

Afrejse fra Bakkegaarden kl. 14.00.  

Med offentlig transport: Der går tog til Vordingborg, bus videre til Stege og Klintholm 

havn og her mulighed for afhentning i bil. Præcis ankomst og afrejse efter ny køreplan pr 

1/5 2021. 

Logi: Bakkegaarden ligger i naturskønne omgivelser bag Møns Klint og med vandreruter 

lige udenfor døren. Vi bor på 2. sengs værelser. De fleste værelser har håndvask på 

værelset. Bad og toilet på gangen. Sengelinned og håndklæde kan lejes for 65 kr. pr 

person eller du kan selv medbringe. Sovepose er ikke tilladt. 

Link til Bakkegaarden: https://www.bakkegaarden64.dk/ 

Forplejning: I prisen indgår udover logi, morgenbuffet (fortrinsvis økologisk), smør-selv-

madpakke ud fra morgenbuffet, og aftenbuffet. Der er kaffe og the til fri afbenyttelse. 

Drikkevarer, slik og is kan købes. Der er ingen køkkenadgang.  

Pris for deltagelse: 1.500 kr.  

Tilmelding snarest og senest: 15. august 2021 til Nina på mail nina.kj.jensen@gmail.com. 

Angiv, om du har behov for afhentning. 

Deltagerantal: max 10 personer efter først til mølle-princippet. Vandringen gennemføres 

kun ved 10 tilmeldte.  

 

Betaling (bindende): senest 15. august til Nina på Konto:  reg.nr4682 kontonr. 

4662381462. Mærk indbetaling med DKS- vandring.  

HUSK at angive, om du vil leje sengelinned og håndklæde. 

Arrangør:  Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) https://dks-forum.dk/ 

  

https://www.bakkegaarden64.dk/
https://dks-forum.dk/

