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Indledning 
Økumeniske kirkevandringer er en gammel tradition i Danmark. Mennesker går sammen, 

bliver klogere på hinanden og kommer hinanden ved.  

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.  

Folk fra en bred vifte af kirkesamfund fra hele landet har delt deres erfaringer og historier. 

Det har tydliggjort, at mens der er mange måder at gribe kirkevandringer an på, så er 

motivationen og læringen ofte den samme: fællesskab, forståelse og enhed.  

Læs mere om både både praktikaliteter vedrørende organisering og gode råd, erfaringer 

og udbytte blandt deltagerne ved økumeniske kirkevandiringer.  

Du finder også en oversigt over respondenternes kontaktoplysninger samt repræsenterede 

kirke- og lokalsamfund, og på de sidste sider kan du læse besvarelserne i deres helhed. 

Vi har i dag d. 25-05-2021 modtaget 17 besvarelser. 

 

 

 

 

 

 

 



Organisering 

Hyppigheden af kirkevandringer 

Besvarelserne afspejler tre overordnede former for arrangementer: tilbagevendende 

kirkevandringer, kirkevandringer som enkelt-

stående begivenheder og arrangementer, som 

ikke er egentlige kirkevandringer men 

arrangementer, der ligner: KFUM Touren, der af 

og til kommer forbi en kirke, Kvindernes 

Internationale Bededags fælles årlige guds-

tjeneste og pilgrimsvandringer, der passerer 

kirker, holder en andagt i dem og taler om 

forskellighed. 

   Nogle steder er kirkevandringerne en flere 

årtier gammel tradition. Andre steder er det en 

ny praksis eller en gammel tradition, som er 

blevet genoptaget indenfor de seneste år.  

   Endelig bliver der også afholdt kirkevandring 

som enkeltstående begivenheder. Det er f.eks. 

tilfældet 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.  

 

Indhold og forløb 

For de fleste respondenter gælder det, at 3-5 kirker går sammen om at lave kirkevandringer. 

Der kan også være tale om blot to kirker, hvor der så er stop undervejs på vejen fra den ene 

til den anden.  

Med hensyn til kirkevandringernes indhold og forløb, kan besvarelserne overordnet set 

inddeles i to hovedgrupper: I den første hovedgruppe, som er den største, 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. Nogle af disse afgrænsede arrangementer 

afholdes helt på værtskirkens egne betingelser og andre steder prædiker kirkernes præster 

hos hinanden.  

”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 udbytte fra kirkevandringerne  
Den helt store overskrift hvad andgår læringen efter kirkevandringer, handler om forståelse 

for hinandens ligheder og forskelligheder. Der peges på, at enhed og kendskab fremmer 

forståelse og kærlighed, at vi som kirker har en masse tilfælles, at menigheder og trospraksis 

kan have meget forskellige udtryk, men at vi er bundet sammen i samme tro og kærlighed. 

Fællesskab og fælles er ord, der går igen, og det står klart, at relationer og samarbejde styrkes, 

når mennesker går sammen.  

 

I Vejle laves der kirkevandringer mellem en lokal folkekirke, katolsk kirke og metodistkirke. 

To af de involverede præster peger begge på, at kirkevandringer – ud over at styrke 

relationer og give fornyet inspiration – også sender et stærkt signal til lokalsamfundet om 

kirkernes enhed i Kristus:  

”[...] vi lærer hinanden at kende og [...] viser lokalsamfundet, at vi er sammen trods 

forskelle” 

”Det er meget inspirerende og godt at kende sine naboer, et godt signal udadtil at vi alle 

er kristne og hører evangeliets ord om at vi er brødre, søstre, - at vi er et i Kristus” 

Derudover peger flere på, at kirkevandringerne giver kenskab til ny praksis såsom bønner, 

musik og liturgi samt ny viden om kirkernes forhold til deres lokalsamfund og historiske 

kontekst. 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.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gode råd og erfaringer ved kirkevandringer 

Alle respondenter blev bedt om at forholde sig til, om de havde noget, der var vigtigt at få 

sagt. Denne erfaringsdeling faldt overordnet set i to hovedgrupper: en lille håndfuld 

bemærkninger vedrørende praktiske råd og så en hel del kommentarer vedrørende alt det, 

de har fået ud af at lave/deltage i kirkevandringer.  

Gode Råd 

”Planlæg i god tid” 

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

ikke forsøge at tilpasse sig den besøgende 

gruppe. Det er mere autentisk” 

”Godt med adgang til toiletter og vand samt 

varmt lokale til indtagelse af madpakker” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Positive erfaringer 

”Kirkevandringer har åbnet op for 

sognegrænserne og bygget bro mellem kirken og 

andre lokale interesser” 

”Kirkevandringer kan formidle en åbenhed for 

hinanden men også sende et signal til 

lokasamfundet om, at kirker kan finde ud af at 

være sammen om det væsentlige” 

”Der er stor tilslutning til kirkevandring fra 

mennesker, som vi måske ikke normalt ser så 

ofte” 

”Man bliver også mere opmærksom på sin egen 

kirkelige tradition, når man møder andre” 

”Der samles ca. 700 ældre og unge der har 

mulighed at se lidt af hver kirkes traditioner” 

”Det er godt at mødes på tværs af 

kirkeretninger/kirker, fordi vi kommer til at kende 

hinanden og nedbryde nogle skel, som vi ikke selv 

har sat, men som mennesker fra en hel anden 

generation måske fandt vigtige”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterne svarede 

desuden 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 
Repræsenterede kirkesamfund  

Kirkesamfund repræsenteret af respondenter:  

Folkekirken 

Frelsens Hær 

Svenska Kyrkan 

Baptistkirken 

Apostolsk kirke 

Metodistkirken 

Pinsekirken 

Kirkesamfund medvirkende ved omtalte kirkevandringer:  

Indre Mission  

Luthersk Mission  

Græsted Frikirke 

Evangelisk Alliance / frikirker 

Den Rusisk Ortodokse Kirke 

Den katolske Kirke 

Anglikanske kirke  

Missionsforbundet  

Brødremenigheden 

Lærernes Missionsforening 

Repræsenterede lokalområder 

Skibet 

Græsted 

Valby 

Østerbro  

Herlev 

Esbjerg 

Frederikshavn 

Viby 

Ishøj 

Herning 

Tyrstrup 

Vejle 



Odense 

Nakskov 

Maribo 

Frederiksberg 

Respondenters kontaktoplysninger 

Projektleder, Malene Steen Simonsen, masi@kfumsoc.dk 

Ole Backer Mogensen, sognepræst, obm@km.dk  

Hanne Wahl, officer/leder i Frelsens Hær i Valby hawa@fhmail.dk  

Thomas Stoor, kyrkoherde (provst), thomas.stoor@svenskakyrka.se  

Ole Lundegaard, præst i Korskirken 

Benny Munk, korpsleder i Frelsebs Hær, bemu@fhmail.dk  

Anja Adjoh, officer/leder i Frelsens Hær anja.adjoh@yahoo.dk 

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 

Poul Kirk, Pinsekirken, poul.kirk@bykirken.dk 

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 i Folkekirken, jnni@diakonissen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:masi@kfumsoc.dk
mailto:obm@km.dk
mailto:hawa@fhmail.dk
mailto:thomas.stoor@svenskakyrka.se
mailto:bemu@fhmail.dk
mailto:anja.adjoh@yahoo.dk
mailto:lene-Johnson@outlook.com
mailto:lbo@aabenkirke.dk
mailto:mogenssmogensen@gmail.com
mailto:annetkthompson@gmail.com
mailto:poul.kirk@bykirken.dk
mailto:soxj@km.dk
mailto:mped@km.dk
mailto:chaba@km.dk
mailto:jnni@diakonissen.dk


Bilag – spørgeskemabesvarelserne  

 
Projektleder, Malene Steen Simonsen, masi@kfumsoc.dk 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Det laver vi ikke, men vi laver gåture i indsatsen KFUM Touren i Naturen for socialt 

udsatte, hvor vi af og til kommer forbi en kirke 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Samfund er nok for stort et ord, vi besøger nogen gange en kirke hvor en præst fortæller 

om kirkens historie 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

At de er præget af det lokalsamfund de ligger i og egnes historie og den tid de blev 

etableret i 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Vi har ikke kirkevandringer. 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Ingen faste 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Godt med adgang til toiletter og vand samt varmt lokale til indtagelse af madpakker 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Privat bor jeg i Skibet Sogn 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Skibet Kirke 

 

 

Ole Backer Mogensen, sognepræst, obm@km.dk  

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Alle involverede grupper kender hinanden på forhånden. I 15 år har ledere mødtes på 

lederniveau flere gange om året. Evangelisk Alliance fungerer som paraply. 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Vi kender allerede hinanden og har fælles tro og fælles interesser. Og en fælles vision for 

lokalområdet. 

mailto:obm@km.dk


Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

At enhed og kendskab fremmer forståelse og kærlighed. 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Vi har valgt Skærtorsdag som vandringsdag. 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. 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Folkekirken, Indre Mission, Luthersk Mission, Netværkskirken (Københavnerkirken), 

Græsted Frikirke. 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Det er økumeni i bred forstand, da alle grupper er protestantiske. 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Folkekirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Græsted kirke 

 

 

Hawa@fhmail.dk, Hanne Wahl officer/ leder af Frelsens Hær i Valby 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Vi har ikke haft kirkevandringer hvor jeg er nu 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Samtale fremmer forståelsen - et godt grundlag for relationer og samarbejde. 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

De gange jeg har deltaget i årenes løb kan det være noget inspirerende historie eller tanker 

om fremtiden. 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Det har været i forbindelse med påsken/ langfredag 



Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Arrangeret af lokalt evangelisk alliance / frikirker 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Jeg tænker kirkevandringer kan formidle en åbenhed for hinanden men også sende et 

signal til lokasamfundet at kirker kan finde ud af at være sammen om det væsentlige. 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Frelsens Hær 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Valby 

 

 

Thomas Stoor, kyrkoherde (provst), thomas.stoor@svenskakyrka.se 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Alban & Sergij samfundet startede med kirkevandring for ca 65 år siden 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Kendskab til hinandens kirkelige traditioner 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

Forskellige bøner, salmer, liturgie 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Vi går til 5 forskellige kirker: Metodister, danske folkekirken, rusisk ortodox, romers 

katolsk, anglikansk og svenske kirken 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

se pkt 5 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

der samles ca 700 ældre og unge der har mulighed at se lidt af hver kirkes traditioner 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Svenska kyrkan 



Hvilken lokal kirke/sogn? 

Gustafskyrkan ved Kastellet 

 

 

Ole Lundegaard, præst i Korskirken, pt formand for Herlev Fælleskirkelige udvalg 

(hver kirke har formandsskabet 2 år ad gangen) 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Der har været holdt kirkevandringer mellem Herlevs fem kirker i omkring 40 år, ca. en 

gang om året 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Det styrker kendskabet til de andre menigheder (Baptist, Luthersk, Katolsk) og skaber et 

godt netværk på tværs 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

Vi har gjort det forskelligt gennem årene, men de fem kirker i Herlev har et rigtigt godt 

kendskab til hinanden allerede og dette styrkes og plejes bl.a. gennem kirkevandringer 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Typisk går vi mellem 2-3 af kirkerne i Herlev hver gang med andagt hvert sted, oftest 

koordineret omkring et tema 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Baptistkirken, Katolsk kirke, 3 lutherske FK menigheder 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Konceptet holder endnu efter alle årene 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Baptist 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Korskirken, Herlev Baptistkirke 

 



Korpsleder Benny Munk. Bemu@fhmail.dk 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

På arr. Bønnedage 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Det er altid godt at være sammen som Guds folk. 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

At menigheder godt kan have meget forskellige udtryk. 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Vi blev delt op, så vi gik to og to sammen 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Frikirker og folkekirker  

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Frelsens Hær 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Esbjerg 

 

 

Præst/leder (officer) Anja Adjoh anja.adjoh@yahoo.dk 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Laver ikke kirkevandringer selv, men har deltaget i andre kirkers vandringer 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Fordi vi som kirker er mere ens og har mere til fælles, end vi tror. 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

At menigheden elsker Jesus ligesom vi gør 



Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Askeonsdag i Næstved. Startede med bibellæsning og sang i en folkekirke. Gik med stop 

med sang og bibelord til katolsk kirke, hvor der var sang og andagt og kirkekaffe 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Indre mission, frelsens hær, folkekirken, missionsforbundet og katolsk kirke 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Frelsens hær 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Frederikshavn Abildgård Sogn 

 

 

Anonym 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Danske Kirkers Råd (Det økumeniske Fællesråd) 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Vigtigt med at kende hinanden 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

At vi har en masse tilfælles 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Spændende at møde mennesker fra andre kirker 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Du bliver ikke spurgt, hvor du kommer fra. Og det er meget positivt. 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

At kirkevandringer fortsætter, og at det de ligger samme tidspunkt 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Er det så vigtigt? Alban og Sergei samfundet arrangerer det så godt. 



Hvilken lokal kirke/sogn? 

Ikke relevant 

 

 

Lene Johnson, med i DØK på landsplan og som sådan repræsentant i Danske Kirkers 

Råd. e mail: Lene-Johnson@outlook.com 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

At afholde en gudstjeneste hvert år den første fredag i marts er et af Kvindernes 

Internationale Bededags (DØK)s grundide’er. Så denne tradition er mere end 50 år 

gammel. 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

I DØK går det på skift mellem forskellige kirker at afholde bededagen. Vi nyder 

hinandens gæstfrihed både i kirke og menighedslokaler ofte til fællesspisning. Der hvor 

jeg har været med synger vi efter den sangtradition ( salmebog) som den pågældende 

kirke har og vi spørger gerne en præst med tilknytning til den kirke som afholder 

bededagen om at prædike og virke med i arrangementet.Det opleves godt at se/ høre 

evangeliet i en ny kontekst 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

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. 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Er beskrevet i tidligere svar 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Folkekirken, Baptistkirken, Metodistkirken, Den Katolske kirke, Saralystkirken 

(Missionsforbundet), Brødre Menigheden, Apostolsk Kirke, Frelsens Hær, Lærernes 

Missionsforening. På lokalplan kan flere eller færre kirke være repræsenteret i DØK 

komiteen og ofte deltager kristne fra emigrant kirker også . Fx da vi afholdt gudstjeneste i 

Århus katolske kirke var “ skrivelandet” Filippinerne og den filippinske menighed blev 

medarrangør af gudstjenesten. 



Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Det er godt at mødes på tværs af kirkeretninger/kirker fordi vi kommer til at kende 

hinanden og nedbryde skel, som vi ikke selv har sat men måske mennesker fra en hel 

anden generation fandt vigtig. Man bliver også mere opmærksom på sin egen kirkelige 

tradition, når man møder andre. 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Folkekirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Har i ca. 20 år været i Viby J som medlem af menighedsrådet og er nu på vej til at finde 

ind i menigheden i Vejleå kirke ( Ishøj) 

 

 

Præst - Lars Bo Olesen, lbo@aabenkirke.dk 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

En person fra en lokal folkekirke tog initiativet 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Det kan skabe gensidig respekt og samhørighed 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

At andre kirkelige traditioner og trospraksis har mange ansigter 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Vi var to frikirker, en folkekirke og Katolsk kirke. Startede med den ældste (katoslk) og 

sluttede med den nyeste (vores) Vi havde et arrangement der kom forbi alle fire kirker 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Skrev jeg overfor 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Planlæg i god tid og hold fast i at hver enkelt skal være sig selv og ikke forsøge at tilpasse 

sig den besøgende gruppe. Det er mere autentisk 



Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Apostolsk kirke 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Herning 

 

 

Medlem af stiftets mellekirkelige udvalg. mogenssmogensen@gmail.com 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Vi foretog kun en enkelt kirkevandring i forbindelse med vort første årlige møde for 

repræsentanter for alle kirkesamfund i Haderslev Stift. Vi havde en fælles gudstjeneste i 

Domkirken og gik derefter i samlet flok til den katolske kirke. hvor vi deltog i deres 

ordinære gudstjeneste, men hvor biskop Marianne C prædikede. I de følgende år har vi 

haft en fælles gudstjeneste rundt omkring i stiftet, hvor forskellige kirkesamfund har 

været været. 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Det styrker kendskabet og venskaet. 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

Ikke noget nyt. 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Er beskrevet under 1 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Alle kirkesamfund var inviteret. Desværre kom migrantkirkerne ikke. 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Respondent sprang dette spørgsmål over. 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Folkekirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Tyrstrup Sogn 



Anne Klitgaard Thompson, præst, annetkthompson@gmail.com 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

I forbindelse med markeringen af reformaton lavede vi en kirkevandring. Det har vi så 

gjort årligt siden - hvert andet år. Skiftevis kirkevandring og studieaftener sammen. 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Fordi vi lærer hinanden at kende og fordi vi viser lokalsamfundet at vi er sammen trods 

forskelle. 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

Respondent sprang dette spørgsmål over. 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Vi har delt gudstjeneate liturgien op, så vi i hver kirke fik en kort refleksin og sang. Ét sted 

var der kirkebøn, ét sted tekstlæsning og ét sted velsignelse.   

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Folkekirken, Katolsk kirke og Metodistkirken. 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Respondent sprang dette spørgsmål over. 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Metodisrkirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Sct. Nicolai Sogn 

 

 

poul.kirk@bykirken.dk 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Der var en tradition for kirkevandringer i Odense 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Giver indsigt og forståelse - og fremmer fællesskabet 



Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

Engagerede mennesker 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Max besøg i 3-4 kirker - forskellige kirketraditioner hver gang - korte intro i to af kirkerne - 

en længere intro med andagt og kaffe i den sidste - masser af muligheder for tale med 

nogle, man aldrig tidligere har mødt på gåturen mellem kirkerne. 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Folkekirken - katolsk kirke - frikirkerne mv. 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Ærgerligt at det døde ud, da biskoppen stoppede..... 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Pinsekirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Bykirken 

 

 

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

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Det startede som et konfirmandarrangement, men blev udvidet til at være for alle. 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Det er fællesskabsdannende 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

at det er godt at arbejde sammen 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

vi var 3 pastorater der gik sammen om at lave en kirkevandring, hvor hver kirke havde en 

andagt over påsken. 



Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Løjtofte kirke, Herredskirke, Købelev kirke, Sandby kirke. 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

Da vi havde kirkevandringer var jeg ikke ansat i UHL. Vi har også vandringer ikke til 

kirker, men fællesskabsdannende vandringer i forskellige pastorater og steder fra gang til 

gang. Det har åbnet op for sognegrænserne. plus vi har kirkevandring ud til virksomhed 

for at bygge bro mellem kirken og andre lokale interesser. 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

folkekirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Utterslev-Købelev-Vindeby pastorat. 

 

 

Maibrit Pedersen, sognepræst, mped@km.dk 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

for mange år tilbage gjorde man det ofte i Vejle - nu har jeg taget det op sammen med 

Metodistkirken og den Katolske Kirke, som vi bor nærmest dør om dør med i midtbyen, vi 

tilstræber at ses jævnligt som præster og min. en gang årligt som menighed 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

det er meget inspirerende og godt at kende sine naboer, godt signal udadtil at vi alle er 

kristne og hører evangeliets ord om at vi er brødre, søstre, være et i Kristus 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

mødte nye, interessante mennesker, oplevede deres fokuspunkter i liturgi, musik, teologi 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

det er mellem tre kirker, som ligger tæt, fra 19-21.30, ½ times minigudstjeneste hvert sted - 

vi præster er på hos hinanden, går videre til næste - har byens vægtere med, efter sidste 

gudstj. kaffebord 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Metodistkirken, Den Katolske Kirke, Folkekirken/ Sct. Nicolai Kirke i Vejle 



Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

der er stor tilslutning til det fra mennesker, som vi måske ikke normalt ser så ofte 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Folkekirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Sct. Nicolai Kirke Vejle 

 

 

chaba@km.dk, Charlotte Backhaus, sogne og pilgrimspræst 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Som pilgrimspræst i Maribo laver jeg to vandringer om ugen, hvor vi som regel passerer 

kirker, holder en andagt i dem og jeg taler om forskellighed. 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Det viser den danske folkekirkes mangfoldighed. 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

De forskellige kirkers forskellighed rent fysisk der bindes sammen af den samme tro. 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

Vi går med den kommende søndags evangelietekst og har stille reflektion og meditation 

undervejs. 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

Stiftets menigheder 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Den danske folkekirke 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Maribo domsogn 

 

 



Jan Nilsson, præst, jnni@diakonissen.dk 

Hvordan kom I i gang med at lave kirkevandringer? 

Det ved jeg ikke. Det ligger før min tid. 

Hvorfor er det godt at besøge et andet kirkesamfund i lokalområdet? 

Det giver forståelse for hinanden og en oplevelse af at være kirke sammen i lokalområdet 

på trods af forskelle. 

Hvad lærte du om den/de kirker, som I besøgte? 

--- 

Beskriv kort (3-4 linjer) jeres kirkevandring 

En årlig mini-pilgrimsvandring med fire kirker. I hver kirke er der en andagt efter 

traditionen i det pågældende kirkesamfund. Ved den sidste andagt (folkekirkelig) er der 

nadver, hvilket der er opbakning til også fra den katolske side, selvom katolikkerne 

selvfølgelig ikke deltager i nadveren. Vandringen foregår sidst på eftermiddagen/først på 

aftenen (i alt ca. 4 km) og slutter med suppe. Vandringen er stor opbakning fra 

lokalområdet. 

Hvilke kirker – og kirkelige organisationer - er med? 

To sognekirker (folkekirken), Diakonissestiftelsen (folkekirke) og kirken ved et katolsk 

nonnekloster. 

Er der andet, der er vigtigt at få sagt? 

--- 

Hvilket kirkesamfund kommer du fra? 

Folkekirken 

Hvilken lokal kirke/sogn? 

Diakonissestiftelsen 

 

mailto:jnni@diakonissen.dk

