
Pilgrimsvandring 
Kom maj du søde milde 

8. - 12. maj 2022  



Pilgrimsvandring har med sin flere tu-

sind år gamle tradition for at skabe rum 

til stilhed og eftertanke, mulighed for at 

tilbyde det moderne menneske et 

”helle” og modspil til tidens høje tempo 

og larm. 

På Liselund Højskole indbyder vi til et 

kursus med Pilgrimsvandring, hvor 

vores vandringer vil centreres omkring 

langsomhed, enkelthed og ro – med 

vægt på at skabe rum til den fælles 

refleksion, forundring, oplevelse og 

deling af livshistorier.  

Vi begiver os gennem den smukke 

vestsjællandske natur til steder, hvor 

fortid og nutid mødes, hvor vi kan ople-

ve naturens forunderlighed, kulturelle 

steder og lokale personligheder.  

Du er i almindelig god form og kan 

vandre i et varieret naturlandskab langs 

strand og i skov. 

Vandringerne ledes af Elizabeth Knox-

Seith og Rigmor Mehlsen. 
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e kursusprogrammet. 

Tilrettelæggelse 
Naja Nørgaard, Rigmor Mehlsen og 
Elizabeth Knox-Seith. 
 

  
 Dagens gang på Liselund 
 
 08.00-09.00:   Morgenmad 
 09.00-09.30:   Morgensamling 
 10.00-12.00:   Foredrag/aktivitet 
 12.00-13.00:   Frokost 
 14.30-16.30:   Foredrag/aktivitet 
 18.00-19.00:   Middag 
 19.30-21.30:   Aftenarrangement 
 
 
  Der kan forekomme afvigelser i dags- 

rytmen f.eks. i forbindelse med ud-             
flugter etc. Se kursusprogram. Ret til 
programændringer forbeholdes. 

tel:58523120
mailto:liselund@liselund.dk%20
http://www.liselund.dk


Søndag den 8. maj:  
Kl. 11.00-12.00 Ankomst 
 
Kl. 13.00-14.00 Introduktion v/Naja Nør-
gaard 
 
Kl. 14.30-16.30: Vandring – En kort efter-
middagstur på blå kløversti eller gennem 
Slagelse Lystskov v/Rigmor Mehlsen og 
Naja Nørgaard 
 
Kl. 19.30-21.30 Foredrag og fællessang 
om Liselund og Vestsjælland v/ Naja Nør-
gaard  
 
 
Mandag den 9. maj: 
Kl. 10.00-17.00 Vandring – Reersø til Mul-
lerup Havn ad Musholmleden (ca. 14 km) 
v/Rigmor Mehlsen og Elizabeth Knox-Seith 
 
Kl. 19.30-21.30 Foredrag: Den bevægelige 
spiritualitet v/Elizabeth Knox-Seith 
 
 
Tirsdag den 10. maj:  
Kl. 10.00-17.00 Vandring – Korsør Lyst-
skov til Skælskør ad Lagunestien (ca. 14 
km) v/Rigmor Mehlsen og Elizabeth Knox-
Seith 
 
Kl. 19.30-21.30 Foredrag: ”Tab for alt i 
verden ikke lysten til at gå” – om filosofi-
ske fodrejser og litterære lystvandringer v/ 
Morten Dyssel 
 
 
Onsdag den 11. maj: 
Kl. 10.00-17.00 Vandring – Karrebæk til 
Bisserup ad Lagunestien (ca. 14 km) v/
Rigmor Mehlsen og Elizabeth Knox-Seith 
 
Kl. 19.30-21.30 Foredrag: Skynd dig lang-
somt v/ Erik Lindsø  
 
 
Torsdag den 12. maj:  
Kl. 10.00-12.00 Vandring – By- og kirketur 
i Slagelse (ca. 5 km) v/Rigmor Mehlsen, 
Elizabeth Knox-Seith og Naja Nørgaard 
 
Kl. 13.00 Afrejse  
 
 
 
 
 
 

 



På dette kursus møder du 

Elizabeth Knox-Seith  
Elizabeth Knox-Seith er mag.art. i kul-
tursociologi og ansat som pilgrims- og 
sognepræst i Stege og Nyord kirker på 
Møn. Hun beskæftiger sig med pil-
grimsspiritualitet, keltisk spiritualitet, 
religionsdialog, meditation m.m. Eliza-
beth er forfatter til bogen Den bevæ-
gelige spiritualitet. 
 
Erik Lindsø 
Erik Lindsø er forfatter, foredragshol-
der og højskolelærer tilknyttet Rødding 
Højskole. Tidligere højskoleforstander, 
programmedarbejder i DR, redaktør af 
Højskolebladet og Magasinet Græn-
sen. Han har senest udgivet bogen 
Livet er i det mindste en historie værd. 
 
Rigmor Hofmann Mehlsen 
Rigmor Hofmann Mehlsen er uddannet 
lærer og har arbejdet på folkeskoler i 
Vestsjælland. Derudover har hun erfa-
ring med pilgrimsvandring og vandring 
i øvrigt bl.a. som kursusleder på Lise-
lund Højskole. Som bosiddende på 
Vestsjælland gennem en årrække har 
hun et stort kendskab til lokalområdet.  
 
Naja Nørgaard 
Naja Nørgaard er lærer på Liselund 
højskole og uddannet cand.mag. i eu-
ropæisk etnologi og kulturformidling. 
Hun har derudover formidlingserfaring 
fra folkeskole, efterskole og museer. 
Naja tilrettelægger kurser og foredrag i 
emner inden for historie og kultur ger-
ne med en forbindelse til lokalområdet. 
 
Morten Dyssel 
Morten Dyssel er forstander for Lise-
lund Højskole, hvor han underviser i 
litterære, filosofiske, idé- og kulturhi-
storiske emner. Han er cand.mag. i 
tysk og filosofi og har gennem mange 
år undervist og forelæst på Køben-
havns Universitet og Folkeuniversite-
tet. Han har udgivet og oversat en 
række bøger.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


