
 

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 nærområdet.  
Vi kan slutte dagen på Klintholm Bed & Breakfast 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 og omkring 
Klintholm 
18.30 Aftensmad 
19.45 Samling – vi deler dagens erfaringer 
20.30 Tid til (igen) at se solnedgang. 
22.00 Aftensang og god nat. 
 
 
Dagsrytme, søndag: 

8.00 Morgenmad. Pakke og bagage sættes på Klintholm 
Bed & Breakfast  
9.00 Intro til dagens vandring  
9.15 Vandring til Magleby Kirke med deltagelse i dagens 
gudstjeneste.  
11.30 Vandring og frokost.   
14.00 Retur til Klintholm Bed & Breakfast og afgang. 
 

 

 

Meditativ pilgrimsvandring med DKS 

På Camønoen 

10-12. september 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.  

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.  

At være ”bekymringsløs” betyder ikke at være ligeglad eller 
skødesløs.  

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, 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 Klintholm Bed & Breakfast som fast base, vil vi vandre 
sammen fra fredag eftermiddag til søndag efter frokost, med 
pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith som vandringsleder. 

Ankomst til Klintholm Bed& Breakfast, Klintholm Havnevej 4, 
Magleby, 4791 Borre, kl. 15.00.  

Afrejse fra Klintholm kl. 14.00.  

Med offentlig transport: Der går tog til Vordingborg, bus videre til 
Stege mod Klintholm Havn. Bussen holder få meter fra Klintholm 
Bed & Breakfast. 

Logi: Klintholm Bed & Breakfast ligger i det naturskønne Høje 
Møn tæt på Møns Klint og med vandreruter lige udenfor døren. Vi 
bor på 2. sengs værelser. De fleste værelser har håndvask på 
værelset og enkelte værelser med bad og toilet på gangen. 
Sengelinned og håndklæde er inkluderet i prisen. 

Link til Klintholm Bed & Breakfast: www.Klintholm-bb.dk  

Forplejning: I prisen indgår udover logi, morgenmad, smør-selv-
madpakke ud fra morgenbordet, og aftensmad med to retter. Der 
er ingen køkkenadgang. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 

Pris for deltagelse: 1.650 kr.  

Tilmelding snarest og senest: 27. august 2021 til Nina på mail 
nina.kj.jensen@gmail.com.  
 
Angiv, om du evt. har behov for afhentning i Stege. 
Deltagerantal max 10 personer og efter først til mølle-princippet. 
Vandringen gennemføres kun ved 10 tilmeldte.  
 
Betaling (bindende): senest 27. august til Nina på Konto:   
reg. nr. 4662 kontonr. 4662381462.  
Mærk indbetaling med ’DKS- vandring’.  

file:///C:/Users/Grete%20Schärfe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EKEUJKMB/www.Klintholm-bb.dk
mailto:nina.kj.jensen@gmail.com

