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Kirkevandringerne
Hvert år i forsommeren drager en broget skare af 50-70 entusiastiske sognebørn ud på vore fem sognes fælles kirkevandring – en dagsvandring, der
ud over indledende gudstjeneste byder på hyggeligt samvær i naturen, lokal
kirkehistorie og forfriskninger.
Det var Olav Vang Jonassen (Jonas) fra Blegind Menighedsråd, der i 2007 tog initiativet
til de fælles vandringer i kirkeregi:
“I kirkesammenhæng taler man så meget om
fællesskabet, men man sidder jo der med ryggen til hinanden på de der hårde kirkebænke,
og så går man hjem igen,” siger Jonas med
et glimt i øjet.
Og hvor pilgrimsvandringen oftest betragtes
som en slags individuel bodsvandring mod
et helligt sted, karakteriseres kirkevandringerne her ved fællesskab og formidling af
lokale kirkers historie. Vores første, fælles
kirkevandring var en vandretur til kirkerne
i vore egne sogne. Siden er konceptet blevet
udvidet til at omfatte andre kirker, og søndag,
den 26. maj er det altså syvende gang i træk.
Kirkevandringerne har fra starten været en
succes, og selvom der er mange gengangere,
kommer der nye til hvert år. Inger Sørensen
og Jonas’ hustru Alice Danielsen er begge
entusiastiske kirkevandrere, der altid ser frem
til den friske vandretur.
“Jeg kan godt lide at komme ud og få noget
luft og udvide min horisont. Vore kirkers historie interesserer mig meget, og man lærer
altid nogle nye mennesker at kende,” forklarer Inger Sørensen, Hørning.
Alice Danielsen, der tillige er en erfaren pil-

grimsvandrer, har stort set samme indfaldsvinkel. Hun sætter stor pris på den årlige kirkevandring, men hun forbinder den ikke med
noget religiøst. Hun er som sin mand optaget af de enkelte kirkers særlige historie – for
hver kirke har sin egen. Men naturoplevelser
og det særlige fællesskab, der opstår på turen
er også af stor betydning:
“Det er dejligt at opleve skønheden i naturen
og at gå og sludre med de andre,” siger Alice
Danielsen.
“Ja,” samtykker Jonas: “Fællesskabet opstår,
når man går sammen og falder i trit: Det, at
gå sammen, dét er fællesskab!”
For Jonas, der stadig er involveret i både
planlægning og afvikling af kirkevandringerne, handler det også om ‘at bekæmpe kirkeskrækken’, om at vise, at kirken er mere end
gudstjenester ved dåb, bryllup og begravelse:
Kirken er mange ting – kirkevandring er en
af dem.
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