
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det har fra middelalderen været en tradition at tage på pilgrimsvandring med start fra Esrum Kloster. Flere ruter udgik 
fra klosteret og enkelte havde katedralen i Santiago de Compostela i Spanien som mål.  
 
En mindre rute havde Tisvildeleje som endemål. Denne rute er inden for de seneste år blevet genopdaget og i 2018 ny 
afmærket. Ruten er en del af Santiago ruten og kaldes i dag for Tisvildevejen. 
 
Pilgrimsruten Tisvildevejen fremviser på smukkeste vis Kongernes Nordsjælland og fører os forbi kultur- og naturperler 
og religiøse steder, som gennem generationer har været fixpunkter for den kristne tro. 
Denne rute ligger så tæt på Græsted, at det vil være en oplagt gave at pakke ud.   
 
Har du har lyst til, at vi sammen kan vandre denne rute?  

Vil du med på 
Pilgrimsruten, 
Tisvildevejen? 
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Praktiske informationer 
Turen fordeles ud på samlet 5 vandringer – 2 på søndage á ca. 18 km og 3 på hverdage á ca. 12 km.  
Tempoet svarer til at man kan gå 8 km på 2 timer, hvilket vi anbefaler at man har gennemført umiddelbart inden. 
På hver vandring, vil der indgå indslag, som er kendetegnet ved en nutidig pilgrimsvandring, så som vandringord, tekster 
fra Bibelen, refleksioner over liv og tro …   
 
Plan 
Dato 

Mødetid 
Glimt 

 
Vandring 

 
Turleder 

 

Søndag 12. maj 12:00 Esrum – Mårum Ruth og Steen  
Onsdag 22. maj 17:00 Mårum – Bendstrup Lars  
Torsdag 20. juni 17:00 Bendstrup – Annisse Lars  
Torsdag 29. august 17:00 Annisse – Ramløse Lene og Anton  
Søndag 22. september 10:30 Ramløse - Tisvildeleje Dennis  
 
Vi mødes på P-pladsen ved Glimt, hvorfra vi sammen kører ud til startstedet. Undervejs placerer vi biler ved slutstedet. 
 
Medbring. 
Rygsæk med mad (til et måltid og en kaffepause) og drikkelse (ca. 0,7liter/10km) til eget behov, toiletpapir, solidt fodtøj og 
overtøj til vejret, for mange er en vandringsstav god, samt godt humør. 
Som afslutning på den samlede vandretur, søndag den 22. september, spiser vi aftensmad sammen i Tisvildeleje til 
forventet pris ca. 200 kr.  
 
Tilmelding til spisning 
Der kun behov for tilmelding til fælles spisningen, som afslutning på sidste vandring. Det kan ske til Steen inden den 18. 
september på steen.anker.rasmussen@gmail.com. 
Hvis du ønsker at gå med og kan tilbyde kørsel til og fra vandringerne, må du gerne sende Steen en mail inden den 8. maj.   
Det er muligt at deltage på enkelte vandringer.  
 
Arrangører 
Lene og Anton Thorskov, Steen Anker Rasmussen, Lars Bernhard og Dennis Tang. 
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