Gåvejledning:
Fra Ringsted til Korsør følger
man Fjernvandreruten E6, hvor
man dels går på landevej og
dels gennem skovområder.
Vær opmærksom på, at der
ikke er mærket op i skoven.
Efter Kongskilde hedder ruten Trelleborgsleden E 6. Opmærkning mangler gennem
Sorø kommune.
Kirker:
Sct. Bendts kirke i Ringsted var
Danmarks første Kongekirke.
Kirken var kongeslægtens foretrukne gravkirke frem til midten
af 1300-tallet. Blandt andre blev
Valdemar den Store og Valdemar Sejr begravet her. Dagmarkorset - et relikviekors i guld og
emalje – et byzantinsk arbejde
fra år 1000 er fundet i kirken.
Den oprindelige frådstenskirke
var en del af benediktermunkenes klosteranlæg, Ringsted Kloster. Den nuværende teglstenskirke blev indviet ved den store
kirkefest i 1170, hvor Knud Lavard blev helgenkåret. Sjællands Landsting var tilknyttet stedet 1584 -1805
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Høm Kirke en lille landsbykirke, der er bygget omkring
år 1080. Kirken har en meget smuk altertavle fra omkring 1700-tallet i bruskbarok stilart. I begyndelsen af
1400-tallet ﬁk kirken en tilbygning af tårn og våbenhus.
Vester Broby Kirke ligger meget smukt ved Suså-dalen. Kirken er bygget i romansk stil. Kirkens ældste del
er opført i 1100-tallet.
Slots Bjergby Kirke er Sjællands højest beliggende
kirke. Kirken er bygget i romansk stil mellem år 1050
og 1275. Inventaret er fra 1700-tallet i en enkel senbarok udformning.

Slots Bjergby Kirke
Sct. Mikkels Kirke i Slagelse er en af landets første frådstenskirker. Den blev bygget i sidste del af
1000-tallet. Den første kirke blev revet ned i 1300-tallet, for at give plads til en ny og større kirke. Den nuværende kirke er bygget af munkesten i gotisk stil med
kor og to sideskibe. Kirkerummet er udsmykket med
glasmalerier og prægtige billedskærerarbejder fra renæssancen. Navnet Sct. Mikkel er efter ærkeenglen
Micael, en himmelsk hærførers frygtløse anfører.
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Santiagopilgrimme
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Foreningen af Danske
Ringsted > Kongskilde
Kongskilde > Slagelse
Slagelse > Korsør

Afstande:

29 km.
21 km.
22 km.

Kong Slags dysse

Kong Slags Dysse, Baunehøjvej, 4200 Slagelse. På
højdedraget vest for Slagelse har der en gang ligget
en række på mindst 20 oldtidshøje. I dag er der kun
seks tilbage, deriblandt den 57 meter lange Kongedysse, som sikkert har fået sit navn på grund af sin imponerende størrelse. Langdyssen har oprindelig været
omgivet af over 80 randstene, men en del af disse er i
tidens løb blevet fjernet eller væltet. Trods sin længde
har Kongedyssen kun et kammer bestående af to sidesten og en dæksten. Dyssekammeret har aldrig været
videnskabeligt undersøgt.
Seværdigheder:
Hashøjene Slots Bjergby, 4200 Slagelse består af Galgebakken og Hashøjen, der begge indeholder grave.
Toppen af højene ligger 93 meter over havet. Hashøjen
er ca. 41 meter i diameter, og dens højeste punkt ligger 7 meter over terræn. Højene blev fredet den 2. maj
1871. Mod syd ﬁndes nogle randsten.

Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets.
Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg ”Den
danske Pilgrimsrute” på http://hiking.waymarkedtrails.org/da/
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