
Bagage: 
På selve vandringen skal du medbringe en vand-
dunk, en lille formiddagsmadpakke til lørdag, 
frugt/slik, solcreme, en sort sæk man kan sidde på, 
hvis græsset er vådt, evt. en vandrestav, kasket. 
Samt ekstra tøj og regntøj. Den øvrige bagage stil-
les på værelset. Husk, skiftetøj og bløde sko til om 
aftenen. 
 

Påklædning:  
Klæd dig som et løg: lag på lag til det omskiftelige 
danske sommervejr. Det er en rigtig god idé med 
regntøj og velkendte sko 
 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Rikke 
Marschner på rikke@marschner.as / 24988323 

 

Vi glæder os til endnu en dejlig  
provsti-pilgrimsvandring 
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Greve-Solrød provsti 



Den 20.-21. august 2011 arrangerer 
Greve-Solrød provsti pilgrimsvandring 

over 2 dage med overnatning på 
Christinelund Herregård v. Præstø 

 

At leve er at vandre,  
fra dag til dag,  

fra vugge til grav. 
 

At være pilgrim er at vandre dit liv i mikroformat - 
en mulighed for blot at vandre under Guds himmel 
med bøn i skoene. 
At gå pilgrimsvandring er andet og mere end blot 
en lang gåtur. Det er populært sagt, at putte kirken i 
rygsækken og tage den med ud i naturen. Derfor 
vil vi også holde andagter undervejs, ligesom der 
vil blive strækninger, hvor vi går i stilhed, så der 
bliver plads til eftertænksomhed. 
 
Begge dages vandring vil være 15-20 km hver dag 
i den smukke natur omkring Præstø. Skulle man 
være i tvivl om man kan gå så langt, kan det være 
en god idé at prøve vandreformen af hjemmefra og 
måske træne lidt på forhånd.  

Praktiske informationer: 
 
 
Tilmelding til sognepræst Rikke Marschner på mail:  
rikke@marschner.as eller tlf: 24988323  
Senest 1. august 2011.  
 
HUSK at oplyse navn, mail/postadresse og tlf.nr.  
Der er plads til max 25 personer,  
så det er efter først til mølle princippet.  
 
Pris: 695 kr. Indbetalingen kan ske på konto:  
Reg. nr. 7449 konto nr.: 0001042748.  
Man er først endeligt tilmeldt, når betalingen har 
fundet sted. Ved afbud efter 1. august refunderes 
indbetalingen ikke. 
Prisen dækker, 2x frokost, aftensmad med 2 retter, 
kaffe/the, morgenmad samt overnatning på dobbelt-
værelse på Christinelund Herregård. 
 
Start: vi mødes lørdag den 20. august kl. 8.00  ved 
Havdrup kirke og kører sammen til Christinelund.  
 
Slut: Vi er tilbage ved Havdrup kirke søndag den 
21. august kl. ca. 19, men lav ikke aftaler for tæt  
på hjemkosttidspunktet, da vi kan blive forsinkede. 


