Pilgrimsvandring
omkring Gørslev
Ud og hjem igen.
Søndag d. 3. juni inviterer
Gørslev-Vollerslev menighedsråd på
en pilgrimsvandring fra Gørslev kirke til
Gørslev kirke.
Turen er en enestående mulighed for
at opleve det smukke land og de
meget dejlige skove omkring Gørslev,
og alle er velkomne til at deltage.
Vi begynder med at samles i Gørslev
kirke kl. 10, her vil formand for
menighedsrådet, Leif Nolling, kort
præsentere kirken for os.
Gørslev kirke er en middelalderlig
landsbykirke fra omkring år 1200, den
er velholdt og traditionel og har et
særdeles smukt og spændende
interiør.
Inden vi begiver os på vej, holder vi en
kort andagt.
Turen går over mark og land, men
størstedelen af vandringen går
igennem Giesegårds skove.
Her kan vi gå fredfyldt og i godt følge i
Guds natur. Det er muligt at gå i
stilhed og andagt, men enhver går på

sin egen måde. Der er mennesker
med med lokalkendskab, som man har
mulighed for at tale med.
Turen slutter med en kort
pilgrims-gudstjeneste i Gørslev
kirke ca. kl. 12.
Den planlagte tur er ca. 7,5 km, her
kan de fleste være med, men nok ikke
alle.
Vi håber, at de fra menigheden, som
ikke kan gå den lange tur, vil komme til
den afsluttende gudstjeneste og
modtage de vandrende, når de vender
tilbage til kirken.
Efter pilgrims-gudstjenesten inviterer
menighedsrådet de vandrende og
menigheden på en enkel frokost i
Gørslev forsamlingshus.
Det koster ikke noget at deltage, og
kirken og turen er åben for alle, vi
håber, at mange vil komme og være
med på turen og til frokosten, men af
hensyn til maden er det nødvendigt at
tilmelde sig spisningen.
Tilmelding sker til kordegnekontoret
i Bjæverskov sognegård på mail:
kordegn@bjaeverskovkirke.dk
telefon 56 87 17 89 senest 30. maj.
Tilmelding kan også ske til Hanne
Bohr på mail hbo@km.dk eller telefon
23 30 31 21 senest 30. maj.

Gørslev-Vollerslev menighedsråd
Sognepræst Hanne Bohr mobil: 23 30 31 21 og sognepræst Maria Brink Hesel mobil 23 30 22 82

