Den årlige Pilgrimsvandringen på Esrum-Tisvildevejen, 12.-16. juli 2019
Turinformation
Vandring: Arrangerede vandring inkl. overnatning, forplejning og guide
Varighed: 5 dage med 4 overnatninger
Længde: I alt ca. 60 km, med daglige etaper der varierer mellem 12-17 km
Antal deltager: Max. 30 personer
Pris: 3.995 kr. inklusive mad, oplevelser, bagagekørsel og overnatning.
Tilmelding: Se efter når tilmelding åbner 1. december 2018
Øvrig information:
Vi henviser til vores hjemmeside: Tisvildevejen.dk for mere information.
Spørgsmål vedrørende turen: Pia Niebuhr, pin@km.dk
Spørgsmål vedrørende til og afmelding: Mette Frosch-Hansen, mette.frosch-hansen@outlook.com

Den årlige arrangerede Pilgrimsvandring på Esrum-Tisvildevejen er en helt unik og eksklusiv guidet
kulturvandring, der går fra Esrum Kloster til Tisvildeleje. Pilgrimsvandringen byder på fem dage
fyldt med mangfoldige kultur og naturoplevelser i Nordsjællands smukke landskab, skove og
landsbyer. Ruten følger de smukkeste strækninger af Esrum-Tisvildevejen fra Esrum Kloster
igennem landsbyerne Mårum, Annisse, Ramløse, Tibirke og ender i Tisvilde ved Helene Kilde.
Vi går i fodsporene på tidligere tiders pilgrimme, og opsøger de gamle valfartssteder som kirker,
helligkilder og klostre. Samtidig inviteres vandrerne indenfor de levende landsbyfællesskaber langs
vejen med mulighed for at deltage i lokale begivenheder. Om aftenen bydes vandrerne på
gastronomiske eventyr og hyggelige stunder, hvor vi lytter til musik, foredrag, fællessang og
deltager i andre spændende aktiviteter. Derved læner vandringen op ad traditionen i den danske
folkehøjskole, hvor vandrerne gennem samvær, nærvær og oplysning opnår viden og forståelse for
den verden vi møder på vejen. Et stort antal foreninger, frivillige, myndigheder og lokale
virksomheder arbejder sammen om, at skabe den bedst tænkelige og helt uforglemmelig
oplevelse for deltagerne.
Pilgrimsvandringen på Esrum-Tisvildevejen er en særligt eftertragtet sommeroplevelse, der udover
de dyrebare individuelle erindringer også har skabt og styrket bånd mellem de vandrere der har
gået den i de foregående år.
Varmt velkommen!

Konceptet – en pilgrimsvandring der byder på nærvær og samvær
Vandringen er skabt med et kulturhistorisk sigte. Alligevel har vi valgt at kalde det en
pilgrimsvandring, da den benytter sig af de flere gamle kulturhistoriske spor og passerer
pilgrimmenes valfartssteder, ved at gå fra det gamle cistercienserkloster Esrum Kloster, til Mårum
Kirke, Annisse Kirke, Ramløse Kirke og Tibirke Kirke med slutpunkt ved Sankt Helene Kilde og
Helene grav.
Pilgrimsvandring der samler nutid og fortid
Kirkerne og klostrene var i tidligere tider steder man fandt hvile, ly og imødekommenhed under sin
færd som pilgrim, og denne praksis vil vi gerne være med til at styrke og genoplive på et
kulturhistorisk, nysgerrigt og tidssvarende grundlag. Pilgrimme gennem tiderne har vandret på
mange af de strækninger og været på de steder du skal vandre. Disse menneskers historier,
tanker, følelser og skæbner er mangfoldige, og overgår i dramatik og konsekvens langt, hvad
nogen kulturrute nogensinde vil kunne formidle.
Mange steder i verden er det stadig kirkerne der huser pilgrimme, og står for både det åndelige
med afholdelse af andagter og messer, men også det praktiske omkring overnatning og mad til de
vejfarende. Vandrerne på Esrum-Tisvildevejen bliver budt ind i tilsvarende fællesskaber, og vil
have både mulighed til at overnatte i kirker, samt deltage i åndelige og refleksive begivenheder.
Pilgrimsvandring der samler gæster og værter
Vi kan stadig, som moderne mennesker, troende eller ikke-troende, nok have gavn af at blive revet
ud af vores materialistiske hverdag og blive mindet om de indre og mellemmenneskelige værdier,
og på det der er større end os selv. Disse elementer opleves og sanses måske bedst gennem
nærværet i naturen, og i det åbne møde med andre mennesker og dig selv.
Vandrerne bliver budt indenfor i vores kirker, landsbysamfund, forsamlingshuse og møller, som
danner rammerne for Nordsjællands unikke, levende kulturarv. Du vil opleve frivillige og ansatte i
kirker, møller, forsamlings- og menighedshuse på ruten, som gennem deres indsigter og
fortællinger vi gøre dig fortroligt med egnens kultur og natur. Udover de engagerede lokale
indbyggere, vil du møde naturvejledere og andre fagpersoner, som tilsammen vil garantere en
formidlingsoplevelse af meget høj kvalitet.
Maden undervejs leveres dels af lokale frivillige, dels af lokale restauranter, som lægger et stort
arbejde i at gøre hver madoplevelsen under turen til noget særlig. Vi gør en ære i at byde på
forplejning af højeste kvalitet i æstetiske og utraditionelle rammer, om det er midt i skoven eller i
et forsamlingshus.
Alle de mange frivillige og de små virksomhedsdrivende som er involveret i denne vandring,
glæder sig rigtigt meget til at tage imod jer og gøre deres til, at I får en dejlig oplevelse i vores
landsbyer.

Tilmeldingsbetingelser:
Ved tilmelding betales 100%. Navn, adresse, telefon og e-mail oplyses.
Ved afmelding frem til 60 dage før afholdelse, senest 11. maj 2019, refunderes beløbet 100%.
Beløbet tilbagebetales FØRST tidligst 10 dage efter afholdelse af turen. Der er mulighed for at
afsætte pladsen til anden person ved betaling af et administrationsgebyr på 500 kr. Pladsen er
først overført til anden person, når administrationsgebyr er betalt senest 11. maj 2019.
Ved afmelding mellem 30-60 dage før afholdelse, senest 11. juni 2019, refunderes 50% af prisen.
Beløbet tilbagebetales FØRST tidligst 10 dage efter afholdelse af turen. Der er mulighed for at
afsætte pladsen til anden person ved betaling af administrationsgebyr på 500 kr. Pladsen er først
overført til anden person, når administrationsgebyr er betalt senest 11. juni 2019.
Ved afmelding mellem 0 og 30 dage, tab af hele det indbetalte beløb.
Vi opfordrer til at tegne privat afbestillingsforsikring.
Pilgrimsruten Tisvildevejen kan ikke drages til ansvar for skade, ulykke, tab af ejendele eller
sygdom opstået under rejsen, hertil skal I selv sørge for at være forsikret. Ved spørgsmål, ring
eller skriv til os.
Samson Travel er den tekniske rejsearrangør og medlem af rejsegarantifonden /
Rejsegarantifonden - nr. 1999 Samson Travel A/S, Havnepladsen 5A, 9900 Frederikshavn, CVR:
31 37 36 62

Opdateret program og praktisk information vil blive udsendt til deltagerne i god tid inden turens
afholdelse.

Programmet d.12. juli -16. juli 2019:
Dag 1 fredag d. 12. juli
Pilgrimmene ankommer kl. 10.00-10.30 på Esrum Kloster i Klostergården. Indskrivning og
udlevering af pilgrimspas (stemplede af Esrum Kloster), bagagemærker og navneskilt.
Kl. 10.45 Velkomst v/ Rigmor Baagøe og præsentation af medarrangørerne
Kl. 11.00 Rundvisning på Esrum Kloster
Kl. 11.30 Frokost på Esrum Kloster
Kl. 12.15 Rundvisning i klosterhaven v/ Niels Henriksen

Kl. 13.00 Afgang mod Mårum
Kl. 14.00 Kaffe og kage i skoven
Kl. 16.30 Modtagelse i Mårum Præstegård v/ sognepræst Pia Niebuhr og frivillige
Kl. 16.45 Andagt i kirken
Kl. 17.30 Velkomst i Præstegårdshaven, hvor vi får besøg af Kulsvierne
Kl. 18.30 Middag i Sognestuen

Dag 2 lørdag d. 13. juli
Kl. 8.00 Morgenmad i Sognestuen. Husk stempel i pilgrimspas
Kl. 9.00 Afgang mod Annisse
Kl. 10.00 Besøg ved Kulsvierpladsen ved Duemose
Kl. 13.00 Frokost på Pibe Mølle Restaurant
Kl. 14.00 Besøg på Pibe Mølle, Sjællands eneste stubmølle. Kaffe og kage
Kl. 16.00 Modtagelse i Garbolunds vinmarker v/ Jette Hougård
Kl. 16.45 Forfriskninger på Garbolunds gårdsplads og fortælling v/ Jette Hougård
Kl. 17.00 Baren åbner.
Kl. 17.15 Indkvartering
Kl. 18.30 Folkekøkken i Annisse Forsamlingshus med lokale fra byen og omegnen

Dag 3 søndag d. 14. juli
Kl. 8.00 Morgenmad fra Rabarbergården i hestestalden på Garbolund. Pilgrimmene smører selv
madpakke. Husk stempel i pilgrimspas
Kl. 9.15 Morgensang ved Garbolund
Kl. 9.45 Afgang mod Ramløse langs Arresø
Kl. 13.00 Spisning af madpakker ved havnen i Ramløse.
Kl. 14.00 Deltagelse i Ramløse Mølledag med lokale fra omegnen. Møllelauget byder på kaffe og
mølleboller
Kl. 15.00 Vi følges fra Ramløse Mølle til Sognelængen
Kl. 15.30 Forfriskninger i Ramløse Sognelænge og historisk fortællinge v/ historiker Peter Hansen.
Kl.16.30 Indkvartering og pause
Kl. 18.30 Middag i Ramløse Sognelænge
Kl. 20.30 Bar og hygge i Sognelængen

Dag 4 mandag d. 15. juli
Kl. 8.00 Morgenmad i Ramløse Sognelænge. Husk stempel i pilgrimspas
Kl. 9.15 – 9.30 Peter Hansen fortæller om Ellemosen i Sognestuen
Kl. 9.30 Afgang mod Tibirke over Ellemosen med stillevandring
Kl. 11.00 Ankomst Tibirke kirke. Pilgrimmene modtages og vises til rette

Kl. 11.15 Besøg på Stutteri Tirsvæld, hvor ejeren Søren Grene fortæller egnens historie, som er
illustreret på gårdens store murmaleri
Kl. 12.30 Frokost ved Gretely med udsigt over Holløse Bredning
Kl. 13.30 Besøg i det hyggelige og smukke Galleri "Tibirke Kunst", hvor der serveres frugt, vin og
saft i haven, hvis vejret tillader det
Kl. 15.00 Kaffe og kage ved Gretely
Derefter er der mulighed for enten:
• at slappe af på området omkring Tibirke Kirke og Gretely
• gå en kortere tur, evt. til ”Udsigten” i det særprægede område Tibirke Bakker, hvorfra der
– i godt vejr – er en storslået udsigt bl.a. til Kullen i Sverige. Turen kan varmt anbefales
• høre om sandflugten og Tibirke kirkes historie
• Der kan købes øl, vin og vand i løbet af dagen og aftenen
Kl. 18.00 Middag i Gretelys have
Kl. 20.00 Koncert i Tibirke Kirke – offentlig adgang

Dag 5 tirsdag d. 16. juli
Kl. 8.00 Morgenmad i Gretely. Pilgrimmene smører selv madpakke. Husk stempel i pilgrimspas
Kl. 9.00 Morgenandagt i Tibirke Kirke v/ sognepræst Jeanne von Benzon
Kl. 9.45 Vandring i Tisvilde Hegn med Niels Henriksen
Kl. 12.45 Frokost og kaffe og kage ved Asserbo Slotsruin
Kl. 13.45 Vandring til Helene Kilde
Kl. 15.30 Afslutning v. Helene Grav. Der er en bus til at køre jer og bagagen tilbage til Esrum
Programmet er med forbehold for ændringer!

Praktisk orientering:
Vandringens forløb
Du får et kort og program tilsendt inden rejsens begyndelse.
Der er natur- og kulturguide med på hele turen og din bagage bliver kørt. I programmet beskrives
stederne I skal gå, og I vil ligeledes få en kort mundtlig orientering om dagens program hver
morgen inden I drager afsted ofte af frivillige fra den landsby I er på vej til.
Frivillige fra landsbyerne, menighedsrådene og små virksomhedsdrivende tager imod jer i
landsbyerne, og vil ligeledes sørge for at servere morgenmad og aftensmad til jer. Frokosten bliver
to dage en madpakke som I selv smører fra en buffet ved morgenmaden.
Hvis I har brug for at slappe af eller være lidt for jer selv, gør I bare dette, men sig det til nogle af
de andre deltagere eller guiden, så vi har styr på flokken. Det er frit om man vil deltage i aftenens
arrangementer eller bare koble af for sig selv, tage en lille lur i græsset, gå tidligt i seng eller
andet.

Niels Henriksen vil være kulturguide på vandringen. Han vil lede jer gennem Gribskov til Mårum
(fredag), fra Mårum til Annisse (lørdag), fra Annisse til Ramløse (søndag), fra Ramløse til Tibirke
(mandag) og fra Tibirke og til Helene Kilde (tirsdag), hvor jeres rejse slutter. Niels Henriksen har
været naturvejleder i 40 år, og har været med til at kortlægge Esrum-Tisvildevejens ruteforløb. I
kan læse mere om Niels her:
https://dk.linkedin.com/in/niels-henriksen-3b2aa063
Distancer og tempo
Fredag går I ca. 12 km mellem Esrum og Mårum.
Lørdag går I ca. 17 km mellem Mårum og Annisse.
Søndag går I ca. 12 km mellem Annisse og Ramløse.
Mandag går I ca. 8-10 km mellem Ramløse og Tibirke samt til Udsigten.
Tirsdag går I ca. 16 km i Tisvilde Hegn til Tisvilde.
Etaperne følger store skov- og markstier på hovedsagelig fladt terræn. Der vil være ca. 10 km på
asfalt ud af de i alt ca. 60 km.
Vi prøver at afpasse vandretempoet så alle kan følge med. Sig det til Niels Henriksen, hvis I synes
det går for stærkt, eller andet. I vil opleve at vandringen ikke foregår i et langt stræk, men at der
gøres holdt ind imellem, hvor der berettes om kultur og natur.
Hver dag påtager en deltager sig at være bagtrop, men man kan alligevel spredes over flere
kilometer. Niels vil vente på bagtroppen når I er fremme ved et egnet sted til opsamling.
Væskeindtag
Det er meget vigtigt at I drikker meget væske undervejs, og vi vil gerne bede jer om at fylde jeres
drikkedunk hver gang I har mulighed for dette – og huske at drikke af den!
I skal helst drikke mindst 3-4 liter om dagen, dvs. mindst halvanden drikkebeholder når I går så
meget, især hvis det er varmt.
Overnatningen overordnet
I bliver fordelt på forhånd på diverse overnatningssteder i landsbyerne, som f.eks.
forsamlingshuse, kirker, kirkehuse, telte. Hvis man ikke trives med et sovested, finder vi ud af en
løsning. I vil blive vist til jeres sovested om eftermiddagen, så I ikke skal tænke over det om
aftenen og har ro til at hygge jer og så bare gå i seng.
Feltsengene er ret brede, men en feltseng kan være lidt hård at ligge på så HUSK en eller to
rullemadrasser eller liggeunderlag, da det ellers kan være lidt hårdt for ryggen.
I skal som udgangspunkt selv hente jeres feltseng ved traileren og slå den op om aftenen og
sammen igen om morgenen. Sæt venligst feltsengen ud foran jeres sovested til afhentning eller
læg den i traileren.
Bagagen

I får kørt jeres bagage fra sted til sted, blot vil vi bede jer om at lægge bagage samt feltseng hen
ved traileren om morgenen, og selv tage den af om aftenen, hvis ikke den er blevet læsset af.
Bagagen skal være nem at stable for dem som har ansvar for bagagen så pak gerne i rygsæk eller
kuffert. Det dur ikke med løse plastikposer m.v.
Pakkeliste
Dagsrygsæk til opbevaring af drikkebeholderen, regntøj, madpakken osv.
Stor rygsæk eller kuffert med tøj, toiletsager, rigeligt med strømper osv.
Sovepose, evt. hovedpude, en kraftig/to tynde rullemadrasser til feltsengen.
Vandrestøvler/vandresko
Evt. Sandaler til skift
Vabelplaster
Ørepropper
Evt. vandrestave
Solcreme
Regntøj/regnslag
Mobiltelefon
STOR drikkedunk (eller to små)
Badetøj hvis man vil bade i Mårum Præstegårds svømmesø eller hot-tub😊
Mad og drikke:
Drikkevarer til frokosten på Esrum Kloster samt til alle aftensmåltiderne betaler man selv, så husk
kontanter eller kort.
Kontanter kan hæves på OK-tanken i Mårum og i Netto i Ramløse. Flere steder tages Mobile Pay.
Lørdag hvor vi spiser frokost på Pibe Mølle Restaurant, kan man selv vælge mellem sodavand eller
en lille fadøl som er betalt på forhånd.
Kaffe og the hører altid med i forplejningen, til morgenmaden, til eftermiddagskagen og efter
aftensmaden.
Øvrige turansvarlige
Der vil være en lille flok af gennemgående personer, som I vil lære at kende og hvis opgave er, at
alle har det godt og at alt går som det skal. Det er medlemmer fra Foreningen Esrum-Tisvildevejen.
I vil møde disse dedikerede mennesker allerede ved velkomsten til Esrum Kloster. Disse
gennemgående personer vil have overblik over, og ansvar for, den samlede rejseoplevelse og for
jer. Generelle eller praktiske spørgsmål angående rejsen kan rettes til disse personer.
Turansvarlig: Pia Niebuhr (præst, frivilligansvarlig og næstformand i foreningen) pin@km.dk
tlf. 2421-1770
Mette Frosch-Hansen (økonomiansvarlig i foreningen) mette.frosch-Hansen@outlook.com
tlf. 4030-0988
Naturguide Niels Henriksen tlf. 2016-9928
Læge, projektleder og initiativtager: Rigmor Westh Baagøe tlf. 2072-3509 westh@live.dk

Hvis I har spørgsmål undervejs på turen, så forhør jer hos de frivillige, Niels eller ring til en af os
ovenstående.
Vi går ikke med på distancerne mellem landsbyerne, da meget skal være klar til I kommer frem i
næste landsby, men en eller flere af os vil altid være til stede, når I kommer frem til landsbyerne.
Særlige hensyn:
Vi vil gerne have besked på forhånd, hvis du lider af sygdomme som kræver særlig årvågenhed fra
vores side, eller har særlige ønsker i fh.t. overnatning, vegetarkost eller andet vi skal tage hensyn
til. Skulle det ske at I selv, eller I ser nogen bliver dårlige undervejs, så ring omgående til Rigmor
som er læge (eller selvfølgelig i akutte alvorligere tilfælde direkte til 112).

