
Foreløbigt program for 
Sommerpilgrimsvandringen 2022 
Fra torsdag d. 30. juni til og med tirsdag d. 5. juli 2022. 

 

Sommerpilgrimsvandringen på Tisvildevejen er en helt unik vandring blandt vores udbud 

af ture. Som deltagere, vil I komme helt tæt på og opleve det særlige og unikke lokalmiljø 

og frivillige liv i landsbyerne langs ruten, krydret med fortællinger om det landskab og den 

store historiske kulturarv, der er i denne del af Nordsjælland. 

I hver landsby vil I blive modtaget af lokale frivillige, der står klar til at forkæle jer. På hele 

turen bliver I ledt af vores lokale guider, der kender området og alle de gode historier og 

steder, der er værd at fortælle om og besøge. I kommer forbi forskellige småproducenter og 

kunsthåndværkere, der ser frem til at få besøg af jer. 

Alt i alt en helt særlig tur, som kun 20 deltagere om året får lov til at opleve. 

 

Praktiske info om turen 
Din bagage bliver kørt fra overnatningssted til overnatningssted, så du kun skal gå med en 

dagsrygsæk. 

Du skal være i en gå-form, hvor du kan gå mellem 12 og 20 km om dagen. 

Overnatningen foregår primært fælles og på feltsenge. 

Alt mad og kaffe/the er inkluderet i turen. Der er mulighed for at tilkøbe vin og øl til 

aftensmaden. 

Der er guider med på hele turen. De er lokale og kender området, historien og kulturen 

godt. 

Det endelige program udsendes til deltagere, der har købt plads på turen, ca. en måneds 

tid før turen starter. 

 

Foreløbigt dagsprogram for turen 

Torsdag d. 30. juni 
Dagens vandring er på ca. 16 km. 

Mødested: Esrum Møllegård. 

Mødetidspunkt: kl. 9.00, hvor I bliver registret og budt velkommen til turen.  



Dagen starter med et foredrag om Esrum Kloster, og klosterets betydning gennem tiden. 

Herefter bliver I sendt afsted på den første vandring sammen med dagens guide. I går i 

Gribskov langs Esrum Sø og undervejs får I frokost og kaffe. 

Sidst på eftermiddagen kommer I til Mårum, som er den første landsby I overnatter i. 

Når I kommer til Mårum, vil der være en andagt i Kirken og efterfølgende vil I få mulighed 

for at finde jer til rette på overnatningsstedet, som i Mårum er i lavuk telte.  

Der vil også være mulighed for en svømmetur i badesøen ved Mårum Præstegård. 

Middagen spises i Sognestuen ved Mårum Præstegård. 

 

Fredag d. 1. juli 
Dagens vandring er på ca. 18 km. 

Morgenmaden er kl. 8.00 i sognestuen og dagens madpakke smøres. 

Turen går gennem Gribskov, hvor I blandt andet kommer forbi kulsvierpladsen og får 

fortællingen om kulsvidning af en vaskeægte kulsvier. 

Frokosten spiser I undervejs på turen. 

Først på eftermiddagen kommer I til Haldbjerg Shelters, hvor I skal overnatte. Efter at I 

har fundet jeres overnatningsplads, går turen videre til Pibe Mølle, hvor folk fra 

møllelauget vil fortælle om møllen. Her serveres kaffe og kage. Derefter går turen tilbage til 

Haldbjerg Shelters. 

Middagen tilbereder I selv over bål. I får kasser med alt, hvad I skal bruge til en lækker 

gryderet over bål. 

 

Lørdag d. 2. juli 
Dagens vandring er på ca. 12 km. 

Morgenmaden kl. 8.00. Efter morgenmaden, går I imod Alsønderup, hvor der venter jer en 

andagt i kirken. 

Efter andagten vil I få frokost. Herefter går I videre mod Annisse, gennem Nejede 

Vesterskov. På turen får I serveret kaffe og kage. 

Når I kommer til Annisse, vil I blive taget imod på Garbolund Vingård, hvor I vil høre om 

produktion af natur vin og få smagsprøver. 

Efterfølgende vil I blive indlogeret på overnatningsstederne, der bla. vil være Garbolund og 

Annisse kirke. 

Om aftenen vil der være middag og underholdning i Annisse Forsamlingshus. Denne 

middag vil også være åben for folk fra lokalområdet. 

  



Søndag d. 3. juli 
Dagens vandring er på ca. 12 km. 

kl. 8.00 morgenmad med madpakkesmøring. 

Kl. 9.30 andagt i Annisse Kirke. 

Fra Annisse, vandrer I langs Arresø til Ramløse Havn, hvor frokosten spises. 

Dernæst går turen til Ramløse mølle, hvor der venter rundvisning, kaffe og mølleboller. 

Herefter indkvartering og mulighed for yoga eller afslapning. Der vil være mulighed for at 

overnatte i Ramløse Kirke og Ramløse Hallen. 

Middagen serveres i Sognelængen. Efter middagen er der koncert i kirken. 

 

Mandag d. 4. juli 
Dagens vandring er på ca. 20 km. 

Kl. 8.00 Morgenmad i Sognelængen. 

Dagens tur går udover Ellemosen, hvor I kommer til at gå på noget af Danmarks ældste 

vej, Oldtidsvejen. Turen går videre ud i Tibirke Bakker inden I skal have frokost i Gretely 

ved kirken. 

Efter frokosten vil der være mulighed for at se Tibirke Kirke inden turen går forbi et lille 

Ikon galleri. Efter dette besøg går turen videre ud i Tisvilde Hegn og I afslutter dagens 

vandring på Sct. Helene feriecenter, hvor I skal spise middag og overnatte. 

 

Tirsdag d. 5. juli 
Dagens vandring er på ca. 12 km. 

Kl. 8.00 morgenmad med madpakkesmøring. 

Vandring langs kysten til Heatherhill, hvor frokosten indtages, derefter går turen videre til 

Gundekildegård, hvor der serveres kaffe. 

Hele vandringen ender i Vejby og afsluttes med en andagt i Vejby Kirke. Vi samles 

efterfølgende i Sognelængen, inden I bliver hentet af en bus og kørt tilbage til Esrum 

Kloster. 

Vi glæder os til at se jer på årets sommervandring.  

 

Mange hilsner 

Koordinatorgruppen bag sommerpilgrimsvandringen 


