
PRAKTISKE OPLYSNINGER. 

 Pilgrimsvandringen 2022 begynder ved Fyrbåken på Hundested havn 

kl. 9.30 med morgenandagt ved Ingolf Bjørsted.  

Vi følger stort set den vestligste del af vandreruten Halsninoen forbi 

Lynæs kirke, Sølager, Grønnesse skov, Sverkilstrup til Torup Kirke. 

Sognepræst Lotte Grønborg holder afslutningsandagten. Til sidst byder 

arrangørerne på kaffe og kage.     

Godt fodtøj tilrådes til den cirka 13 km. lange Pilgrimsvandring.   

    

Deltagerne må selv medbringe eventuel formiddagskaffe, mad og 

drikke til frokosten, og vand til at drikke undervejs. Da ruten desværre 

ikke byder på borde og bænke, bedes deltagerne selv medbringe et 

siddeunderlag. 

 

Du kan deltage i hele pilgrimsvandringen eller dele af den.  

Spørg om nærmere enkeltheder ved tilmeldingen.  

 

Transport:  Bus linie 326 og Lokaltoget 920 kører til Hundested. I bil kan 

man parkere ved Torup kirke og tage lokaltoget 920 fra Dyssekilde 

station til Hundested St./Havn. Så er bilen klar ved kirken efter turen. 

 

Pris: 20 kr.  Hvis der er overskud, går det til Folkekirkens Nødhjælp. 

Tilmelding senest tirsdag 16. august, 2022 til Ingolf Bjørsted:        

Email:  e.i.bjorsted@webspeed.dk.   Telefon 28 74 08 18. 

Arrangementsgruppe: Elinor og Ingolf Bjørsted, præsten Bo Nicolai 

Skov, Frikirken Salem, sognepræst Lotte Grønborg, Torup, sognepræst 

Eva Berger, Melby, sognepræst Louise Grandjean Coster Spurlin-Roe, 

Frederiksværk-Vinderød og tidl. sognepræst Ivan L. Jakobsen. 

Fælleskirkelig Pilgrimsvandring  

Lørdag den 20. august 2022 Kl. 9.30 – 16.30. 

Indledes med Morgenandagt ved Fyrbåken                             

på Hundested havn ved Ingolf Bjørsted. 

Afslutning i Torup kirke ved sognepræst Lotte Grønborg. 

 

 
Fra 2021 med kik over Arresø. 2022 byder på kik over Roskilde Fjord.  

Med tid til stilhed, samtale og bøn 

Det er frivillige medarbejdere og præster fra Frikirken Salem i 

Frederiksværk, Torup Kirke, Melby kirke og Frederiksværk-Vinderød 

kirke, der indbyder til den 15. fælleskirkelige pilgrimsvandring i 

Halsnæs.   

 

Pilgrimsvandringen støttes af Frederiksværk Menighedsfond. 



Den fælleskirkelige Pilgrimsvandring 2022 er nr. 15 i rækken af 

vandringer arrangeret af en stadig større gruppe fra Folkekirken og 

Frikirken Salem i Halsnæs kommune. De ligger i forlængelse af andre 

fælleskirkelige initiativer gennem årene – bl. a. Fælleskirkelig Bedeuge 

ved Nytårstide – og for en del år siden en Fælleskirkelig Lokalradio.  

Mange har gennem årene deltaget i kortere eller længere pilgrims-

vandringer både i udlandet og her i landet. En af de mest kendte er 

vandringen i Nordspanien til Santiago de Campostella.  I Danmark i 

Jylland ad hærvejen, og i Nordsjælland fra Helsingør over Hillerød til 

Roskilde. 

I Halsnæs kommune har vi fået Vandreruten Halsninoen. Det er en 

smuk rute gennem hele Halsnæs kommune fra Hundested i nordvest 

til Gørløse bakker i sydøst.  

Hvorfor tage på Pilgrimsvandring? Det moderne menneskes tilværelse 

er ofte præget af højt tempo, overfladiskhed og stress. Vi kan føle os 

overladte til os selv og vor egen formåen. Gennem vandring i naturen, 

gennem stilhed, bøn og samtale søger vi Gud, som har skabt alt, og 

giver livet kraft og mening.  

  Fra 2021  

 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne  

enge. Han leder mig til det stille vand. (- fra Salme 23 i Bibelen) 

Vi gør det ikke for at opnå noget, – men i taknemmelighed over at 

Jesus er den gode hyrde, der satte sit liv til for os. Og at vi på grund af 

Jesu død og opstandelse må leve i tro og tillid til Guds nåde, 

barmhjertighed og 

kærlighed. 

 

Derfor vil vi undervejs 

holde stop med 

læsninger, lidt at tænke 

over, meditation og bøn. 

   

 

Fra 2018 

Find flere praktiske oplysninger på næste side.  Vel mødt! 


