
Danske Kirker Råd 

Økumeniske kirkevandringer er en gammel tradition 

i Danmark. Mennesker går sammen, bliver klogere 

på hinanden og kommer hinanden ved.  

Folk fra en bred vifte af kirkesamfund fra hele landet 

har delt deres erfaringer med kirkevandringer. Mens 

der er mange måder at gribe kirkevandringer an på, 

så er motivationen og læringen ofte den samme: 

fællesskab, forståelse og enhed.  
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Skal I lave 

økumeniske 

kirkevandringer? 



 

 
 
 
 
 
 
  

I Danske Kirkers Råd har vi haft et ønske om at blive 

klogere på, hvad der finder sted af kirkevandringer rundt 

omkring i landet. Ønsket har været, at vi, ud over at lære 

mere om spændende initiativer, kan videreformidle gode, 

lokale historier og dermed være med til at inspirere endnu 

flere til at komme igang med at lave økumeniske 

kirkevandringer. 

Læs mere om både det praktiske vedrørende organisering, 

gode råd, erfaringer og udbytte blandt deltagere i og 

arrangører af økumeniske kirkevandiringer. 

 

 

 

”Kirkevandringer har åbnet op for sognegrænserne 
og bygget bro mellem kirken og andre lokale 

interesser” 

 
 

”Jeg har lært at se nye sider af kirkelivet 
og truffet mennesker, som jeg nok ellers 
ikke ville have mødt. Jeg har også fået 
lyst til at besøge andre kirkesamfund 
end mit eget på andre tider af året” 



 

Alt det praktiske  
 

 

 

 

 

Besvarelserne afspejler tre overordnede former for arrangementer: 

Tilbagevendende kirkevandringer, som i København, hvor Alban- & 

Sergijsamfundet begyndte at lave kirkevandringer for ca. 65 år siden. 

Kirkevandringer som enkeltstående begivenheder, som i Haderslev Stift, 

hvor man i forbindelse med det første årlige møde for repræsentanter for 

alle kirkesamfund i Haderslev Stift havde fælles gudstjenester i Domkirken 

og Den katolske Kirke med fælles vandring derimellem. 

Arrangementer, som ikke er egentlige kirkevandringer men 

arrangementer, der ligner såsom pilgrimsvandringer, der passerer kirker, 

holder andagt i dem og taler om forskellighed. 

 

 

 

 

 

”Planlæg i god tid” 
 

”Det er godt med adgang 
til toiletter og vand samt 

et varmt lokale til 
indtagelse af madpakker” 

 
”Hold fast i, at hver enkelt 
skal være sig selv og ikke 

forsøge at tilpasse sig 
den besøgende  gruppe. 
Det er mere autentisk” 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Med hensyn til kirkevandringernes indhold og forløb, kan besvarelserne 

overordnet set inddeles i to hovedgrupper: 

I den første hovedgruppe afholdes der i hver kirke et kort, selvstændigt 

arrangement. Det kan være en kort gudstjeneste, en andagt eller lignende 

- nogle gange over et fælles tema.  

 
”Der er 4-5 kirkelige grupper med. I alle huse holdes en andagt - 

på husets egne betingelser. Der serveres en forfriskning. 
Derefter vandres videre til næste hus. I den lokale sognekirke 
afsluttes med fælles gudstjeneste - og her er prædikanten ofte 

en gæst fra et af de andre steder” 
 

I den anden hovedgruppe er kirkevandringerne i højere grad tænkt som en 

samlet liturgi med dens bestanddele fordelt over hver enkelt kirke.  

 

”Vi har delt gudstjeneste-liturgien op, så vi i hver kirke fik en kort 
refleksion og sang. Ét sted var der kirkebøn, ét sted tekstlæsning 

og ét sted velsignelse” 
 

Nogle steder er gåturen mellem kirkerne tiltænkt tid til at tale sammen og 

lære hinanden bedre at kende, andre steder er der indlagt tid til stilhed og 

meditation mellem kirkerne. 
 



 

Læring og inspiration 
 

 

 

Særligt to ting går igen hvad angår læringen efter kirkevandringer. For det 

første kredser mange af svarene om forståelse for hinanden ligheder og 

forskelligheder. Relationer og samarbejde styrkes, når mennesker går 

sammen. Mange tager med videre, at økumeniske kirkevandringer kan have 

forskellige udtryk, men at vi har meget tilfælles som kristne – som denne 

respondent, der peger på: 

 

”de forskellige kirkers forskellighed rent fysisk, der bindes 
sammen af den samme tro” 

 

 

Derudover fortæller flere om, hvordan de gennem økumeniske 

kirkevandringer har fået kendskab til andre kirkers liturgi, musik og bønner, 

og ikke mindst har mødt engagerede mennersker fra de forskellige kirker. 

Det kan også føre til personlig inspiration, som en deltager i Kvindernes 

Internationale Bededag sætter ord på:  

 

”Jeg har lært at se nye sider af kirkelivet og truffet mennesker, 
som jeg nok ellers ikke ville have mødt. Jeg har også fået lyst til 

at besøge andre kirkesamfund end mit eget på andre tider af året” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Respondenterne svarede alle på spørgsmålet 

”Hvorfor er det godt at besøge et andet 

kirkesamfund i lokalområdet?”. Følgende ord 

gik igen i forskellige variationer hos stort set alle: 



 
 

 
 

 

Praktiske oplysninger  

 

 

 

 

Kontakt følgende respontenter for yderligere info eller inspiration: 

Malene Steen Simonsen, projektleder,  masi@kfumsoc.dk  

Ole Backer Mogensen, sognepræst, obm@km.dk  

Ole Lundegaard, præst i Korskirken, olundegaard@gmail.com  

Lene Johnson, med i DØK på landsplan, lene-Johnson@outlook.com  

Lars Bo Olesen, præst I Apostolsk Kirke, lbo@aabenkirke.dk  

Mogens Mogensen, medlem af stiftets mellekirkelige udvalg, 

mogenssmogensen@gmail.com  

Anne Klitgaard Thompson, præst i Metodistkirken, annetkthompson@gmail.com  

Susanne Oxholm Bay Jacobsen, sognepræst i Folkekirken, soxj@km.dk 

Maibrit Pedersen, sognepræst i Folkekirken, mped@km.dk 

Charlotte Backhaus, sogne- og pilgrimspræst i Folkekirken, chaba@km.dk 

Jan Nilsson, præst, jnni@diakonissen.dk 

Hvis du har spørgsmål, 

kommentare eller andet, er du 

altid mere end velkommen til at 

kontakte Danske Kirkers Råd på: 

dkr@danskekirkersraad.dk 

eller 

tlf: 26 70 02 46 

Repræsenterede kirkesamfund 

Frelsens Hær, Folkekirken, Svenska Kyrkan, 

Baptistkirken, Apostolsk kirke, Metodistkirken, 

Pinsekirken, Indre Mission, Luthersk Mission, 

Græsted Frikirke, Evangelisk Alliance, Den 

Rusisk Ortodokse Kirke, Den katolske Kirke, 

Anglikanske kirke, Missionsforbundet, 

Brødremenigheden, Lærernes Missionsforening. 
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