
Pilgrimsvandring til Kalvehave Kirke 
                           Lørdag den 18. august 2018 fra Kalvehave Havn kl. 10:30 
                       Temaet er inspireret af helligkilde-stenen på Kalvehave kirkegård:  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                        Indskrift-vers: Michael Falch - Øvrige vers, melodi, omkvæd og 

                        koreografi til kredsdans: Holger Madsen, som leder vandringen 

                        sammen med pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith og grundlægger  

                        af www.pilgrimscentrum.se , pilgrimspræst Hans-Erik Lindström 

 

Pilgrimsvandring: Fra Kalvehave Havn, ved bænk mellem de gule bygninger, går vi ad Strandstien nordpå 

til Viemose Skov, mod vest til Viemose, mod syd til Kalvehave Kirke og helligkilde-mindestenen og med 

gudstjeneste i kirken. Ad marksti og små veje tilbage til byen; måske med en kop kaffe og uformelt samvær 

inden afsked. Vandrings-ruten er i alt ca. 8 km (med mulighed for at afkorte ca. 2 kilometer).  

 

Temaet er inspireret af indskrift på helligkilde-stenen på Kalvehave kirkegård: 

Her sprang engang et kildevæld med helligt vand fra jorden selv 
med tekst af sangeren Michael Falch; med melodi og tildigtede vers og omkvæd af Holger Madsen, som også 

har lavet koreografi, så sangen kan danses i en kredsdans. Sammen med andre sange, korte læsninger, 

kredsdans, bøn og stilhed giver det stof til en af det moderne menneskes udfordringer:  

Er det hellige gået tabt? Hvor og hvordan kan man søge det hellige, måske atter komme på sporet af det?   

 

Praktiske ting: Deltagerne opfordres til at medbringe madpakke, vandflaske & kaffekrus;   

tøj og vandresko efter vejrudsigten; siddeunderlag til hvil undervejs. Evt. pilgrims-sangbogen.  

Mødested: Ved bænk mellem de gule bygninger i Kalvehave Havn kl. 10:30.  

 

Bus 660R kører til rundkørslen ved Kalvehave Bro både mod Stege og mod Vordingborg.  

Herfra er der ca. 10 minutters gang til mødestedet ved de gule bygninger i Kalvehave Havn.  

 

Alle interesserede er velkomne til at deltage, også i udformningen, hvis det ønskes, f.eks. ved forslag til 

pilgrimssange. Dele af vandringen foregår i stilhed, men der bliver plads til sang, dans, læsning og bøn.  

Holger Madsen introducerer den nye hellig-kilde-sang, også med trin til kredsdans ved helligkilde-stenen.  

En musiker med transportabelt instrument, f.eks. violin, tværfløjte, guitar eller harmonika, vil være særdeles 

velkommen og kan gøre stor gavn ... Kontakt mig gerne på forhånd, så vi kan aftale nærmere.  

 

Tilmelding er ikke strengt nødvendig, men absolut velkommen. Interesserede må meget gerne straks sende en 

mail til seselv@gmail.com og vil så få opdatering når tiden nærmer sig.  

 

En hjemmeside er oprettet med links til supplerende oplysninger, som vil blive løbende opdateret:  

http://www.kristenmeditation.dk/Her_sprang_engang/ 
 

Venlig hilsen, Holger Madsen, Elizabeth Knox-Seith, Hans-Erik Lindström & Kalvehave Kirke  

http://www.pilgrimscentrum.se/
mailto:seselv@gmail.com
http://www.kristenmeditation.dk/Her_sprang_engang/

