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Nyhedsbrev juni 2020 
 

 
 

Kære pilgrimsvenner, 
 
Det er tid til Nyhedsbrev midt i disse Corona-tider. 
Vi håber at alle har det godt. 
Vi havde planlagt at invitere til Kirkevandring med Paul Kofoed den 14. juni. 
Desværre bliver vi nødsaget til at aflyse denne vandring, da det bl.a. på grund 
af forsamlingsforbuddet har været for kompliceret at få tilrettelagt turen 
med de planlagte andagter. Paul tilrettelæger en ny Kirkevandring senere. 
 
Som tidligere annonceret inviteres til Naturandagt sammen med Martin 
Ishøy, se det spændende program på side 2. Er du interesseret i at gå hele 
vejen, kan du ringe/sende sms til formanden (40 10 40 98) og vi kan følges ad 
og mødes ved trappen til Vikingeskibsmuseet kl. 14.30. 
Nu da vi må forsamles 50 bliver det også meget nemmere med at 
gennemføre Foreningens planlagte aktiviteter. Vi er i gang med at undersøge 
lån af Byrådssalen i Byens Hus og Konventhuset til den udskudte 
generalforsamling, således at vi kan holde god afstand. 
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Naturandagt poetisk omtale 
 
Naturandagt i Boserup skov 
 
Naturelsker. Egentligt et stærkt udtryk. Mange mennesker elsker et andet 
menneske på måder, der ikke kan sammenlignes med noget som helst andet. 
Men naturen kan godt, lejlighedsvis, have en virkning på én, som gør, at det 
ikke er forkert at sige, at man elsker naturen.  
Den svenske digter Ylva Eggehorn skriver i en lille bog til Den svenske kirke 
2020 om den unge jødiske kvinde Etty Hillesum, som levede i Amsterdam 
under 2, verdenskrig, hvor hun og de andre jødiske indbyggere i byen dagligt 
mærkede løkken strammes om dem. Hun skriver dagbog til Gud; det er noget, 
der kommer af sig selv og lader hende mærke en frihed. I går aftes – skriver 
hun – cyklede jeg gennem byen, og pludseligt følte jeg mig kærtegnet af en lun 
forårsvind. Det gik op for mig, at man selvfølgelig godt kan elske en vind. Hun 
kommer i tanke om engang, hun på en cykeltur mødte en blodbøg. Hun 
sagtnede farten, fængslet og fortryllet, og bevægede sig rundt og rundt om 
den kraftfulde stamme, fascineret, ude af stand til at løsrive sig.  
Træer, gamle træer, har en slags sjæl, noget vi ikke kan reducere til deres fysik. 
Det er nok derfor, nogle har fundet på ”at kramme træer”. Andre vedkender 
sig bare titlen; naturelsker. NATURANDAGTEN tager alvorligt, at naturen er 
mere end ”mængde, muld og strand”. Vi fokuserer på det livgivende, 
vitaliserende, som kalder naturkærligheden frem, og minder os om, at skal vi 
blomstre som de mennesker, vi nu engang er, er det ikke nok at tænke på 
kronen. Saften kommer fra rødderne, og det er dem naturandagten masserer 
med fløjte, stilhed, ord og sang. 
Fakta: Naturandagterne foregår ved Naturstyrelsens shelterplads v. 
fjorden/østsiden af Boserup skov tirsdag d. 16. juni kl. 16.30 – 17.15 
Medvirkende: fløjtenist Gertie Johnsson og sognepræst Martin Ishøy.  
For de der ønsker det, vil der være fælles afgang fra Boserupgård Naturcenter 
kl. 16.00. Fra naturcenteret til shelter-pladsen er der ca. 1 km. Naturcenteret 
ligger midt i skoven. Bus 207 stopper flere steder ved Boserup skov.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

Vores medlem Elisabeth Knox-Seith har sendt nedenstående om 
pilgrimskurser på Emmaus og Liselund (se også den vedhæftede fil): 
 
Kære pilgrimsvenner 
Nu, da sæsonen lidt forsinket er ved at lukke op efter Corona-tiden, vil jeg sende en 
hilsen med invitation til to pilgrimskurser, som afholdes i henholdsvis august og 
september.  
På Galleri Emmaus holder vi fanen højt og fortsætter vandringstraditionen i uge 33, 
hvor vi med forskellige garvede pilgrimsledere vandrer flere steder på Sjælland, og 
samtidig giver os tid til at lytte til musik, synge, male, høre om ikoner, m.v. (se 
vedhæftet fil).  
På Liselund i Slagelse fortsætter vi også traditionen og afholder pilgrimsweekend i 
september. Kurset var egentlig planlagt til april, men måtte aflyses grundet Corona. 
Bemærk derfor den nye dato, 11.-13/9.   
I øvrigt vil jeg nævne, at der på søndag, den 7. juni kommer et indslag om 
pilgrimsarbejdet på Møn, optaget i og omkring Fanefjord kirke. Det er 8.00 på P1, i 
Anders Laugesens nye program "Pilgrim", som selvfølgelig også kan podcastes. 
Søndag den 30. august 10.00 vil der være gudstjeneste-transmission på P1 fra 
Stege kirke - selvfølgelig også med pilgrimstema.  
Der vil også snart blive vandringer her på Møn ... følg med på Facebook og på Stege 
Kirkes hjemmeside, hvor der også ligger en række pilgrims-bønner.   
Varme hilsner her på Grundlovdag,  
Elizabeth  
 
--- 
 
Pilgrimsvandring på Liselund, Slagelse - ny dato: 11.-13. september 2020 
  
Vi inviterer igen til Pilgrimsvandring i 2020. 
  
Vi vandrer i området omkring Glænø, Holsteinborg og Bisserup, hvor historien 
trækker sine spor.  
  
Vi starter på Glænø, hvor vi besøger Lone Mertz, lokal kunstner og forfatter, bl.a. til 
bogen ”Glaskisten” - og fortsætter til Ørslev kirke, hvor vi holder andagt og ser 
kalkmalerier fra 1300-tallet, bl.a. ”dansefrisen”. Kirken er viet til Johannes Døberen, 
og blev i kraft af sin hellige kilde en opsøgt valfartskirke i middelalderen.  
  
Vi besøger derefter Holsteinborg Gods, hvor Ole G. Nielsen viser rundt, og vandrer 
langs vandet til Bisserup, hvor vi møder lokalt engagerede folk, herunder ildsjæle 
bag ”Biskoppen”, et folkeligt mødested i det 100 år gamle missionshus ”Zarepta”.  Vi 
møder kunstneren Henning Dreyer og runder havnemiljøet – alt sammen et 
vidnesbyrd om brudfladen mellem ”gamle og nye tider”. 
  
Medvirkende: 
Rigmor Hofmann Mehlsen:  Kursusleder & koordinator  

         Elizabeth Knox-Seith: Pilgrimspræst  
Torsten Junge:  Garvet vandrer på den franske Camino  
Paul Kofoed Christiansen: Pilgrim, rejseleder 
Arne Andreasen: Salmedigter og komponist  
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Hedeland 

 
Foreningens traditionsrige Sct. Hans-vandring bliver som tidligere annonceret 
lørdag den 27. juni. Vores medlem Jan Marott har udarbejdet en spændende 
rute i og omkring Hedeland. Programmet rundsendes senere. 
 
Vi har glæden at videresende nyt fra vores søsterforening Pilgrim Mors, se 
vedhæftet fil. 
 
Hvis du har spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du altid 
velkommen til at kontakte formanden eller anden fra bestyrelsen 
 
Næste Nyhedsbrev kommer juli/august. 
 
 

Mange pilgrimshilsener 
 

p.b.v. 
 

Karin Førslev, formand 
 

 
 


