GITTA BECHSHØFT - PILGRIMSFOREDRAG 2015

Foretrukne sæson: 1 november - 1 marts.
Varighed: 2 timer. / Pris: Efter aftale.
Krav til udstyr: el-kabel og stor hvid skærm
Kontakt: gittaxgitta@gmail.com
Foredragene ledsages af egne digital fotos (Power Point
præsentation) samt andet relevant illustrations materiale.
CV: Jeg er autoriseret turistguide i Danmark og Israel samt
initiativtager og (tidligere) indehaver af et lille privat
byvandrings firma: Copenhagen Walking Tours. Jeg er aktivt
(vandrende) medlem af Foreningen af Danske
Santiagopilgrimme, hvor jeg også anmelder bøger på
foreningens website.
HJEMMESIDE: https://sites.google.com/site/gittaforedrag/
Facebook: ”At rejse er at leve”:
http://www.facebook.com/pages/At-rejse-er-atleve/106577439417932
3.500 KM. TIL FODS FRA DANMARK TIL SANTIAGO.
Det er blevet mere almindeligt at også danskere drager afsted
på meget lange pilgrimsvandringer. Jeg er nummer fire der i
vor tid har tacklet denne ”benknuser” af en tur. Mine to
tidligere vandringer i Spanien og min research vedr.
middelalderens danske pilgrimme og deres rejser inspirerede
mig til i 2005 at foretage den seks måneder lange fodtur til

Sankt Jacobs grav. Med start fra Hærvejen fortæller jeg om
mine vandre-oplevelser og mine erfaringer som kvindelig
alene-pilgrim, samt lidt om hvordan man ”overlever” en sådan
tur.
INTRODUKTON TIL CAMINO DE SANTIAGO.
Livet på den berømte 750 km. lange pilgrimsvej gennem
Spanien fra Pyrenæerne til Santiago. Foredraget henvender sig
til dem der gerne vil vide mere om denne berømte
pilgrimsrute, samt til dem der evt. planlægger selv at tage
afsted. Der gives et kort overblik over rutens kulturelle
baggrund og historie, men hovedformålet er at beskrive det
farverige pilgrims-liv på denne klassiske rute gennem Spanien.
Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.
DEN FRANSKE PILGRIMSRUTE FRA LE PUY TIL PYRENÆERNE.
En 730 km. vandring på en af Frankrigs smukkeste ruter. Via
Podensis, som denne pilgrimsvej hed i middelalderen, er i dag
den mest populære af de fire hovedruter der udgår fra
Frankrig og mødes ved Pyrenæerne før de forenes i Camino
Frances i Spanien. Efter starten fra pilgrimsbyen Le Puy i det
bjergrige højland Massif Central, passerer vandringsmanden
nogle af frankrigs flotteste middelalder borge og romantiske
småbyer på sin vej over vilde floder og vidtstrakte højdedrag
med store græsgange. Vejen er et ”must” for både
naturelskere og ægte pilgrimme.
PILGRIMSVEJEN TIL SANKT OLAV I TRONDHJEM.
En ”middelalder” vandring fra Oslo til Sankt Olav i Nidaros
Domkirke. Den 640 km. lange pilgrims-vandrerute fra Oslo til
Nidaros går gennem nogle af Norges smukkeste og mest
historiske egne. Med gode råd og støtte fra den norske

pilgrimsforening prøver vi kræfter med denne rutes store
udfordringer. Vores eventyr varer 6 uger og slutter i Nidaros
lige før til Sankt Olafs dag d. 27 juli 2008. Helgenfejringen
følges op med Norges største folkefest. Læs mere om turen
her: http://www.pilegrim.info/index.aspx?id=2773078 /
EN VANDRING PÅ ISRAEL TRAIL.
940 km. fra Eilat ved Rødehavet til Hermon-bjerget nær
Libanons grænse. Et vandreeventyr på 40 dage og 940 km
gennem det moderne Israels bibelske egne. En beretning om
et andet land end det turisten ser gennem busruden og
byboen passerer på motorvejene. Israels nyeste og længste
vandrerute går tværs gennem et utroligt varieret landskab
med hele tre klimazoner: fra den golde Negev ørken i syd
langs Middelhavets bredder til Galilæas blomstertæppe i nord.
Ruten slutter ved Jordan flodens udspring ved foden af
Hermon bjergets sneklædte tinder.
EN VANDRING PÅ JESUS TRAIL.

Som lokal-guide vandede jeg i fem dage sammen med
en gruppe danske pilgrimme på den nyetablerede rute
fra Jesu barndomsby Nazareth i Galilæa ned til
Kapernaum ved Genesareth Sø. Ruten er inddelt i
forholdsvis korte dags-etaper, hvor man, udover at
opleve de klassiske seværdigheder funderet i den
lokale kristne pilgrims-tradition, møder
lokalbefolkningen, det være sig jøder som arabere, i
øjenhøjde. Det blev en pragtfuld oplevelse som jeg
gerne deler med andre, der evt. selv er interesserede i
at prøve denne tur.
PÅ SPORET AF PEDER KÆLLER – NORDISKE PILGRIMSREJSER
TIL DET HELLIGE LAND.

Et historisk tilbageblik over nordiske pilgrimmes rejser til
Jerusalem, Rom og Santiago de Compostela. Der gøres rede
for vandringernes kulturelle og religiøse baggrund, rejseruter
og ritualer ved helligstederne. Min bog, På Sporet af Peder
Kæller. Nordiske pilgrimsrejser til Det Hellige Land. (Udgivet
på eget forlag i Jerusalem), danner grundlag for foredraget der
ledsages af egne digital fotos, suppleret med tegninger, gl.
kort og middelalderlige manuskript-illustrationer. Anmeldt på:
<http://www.santiagopilgrimme.dk> / litteratur.
MIDDELALDERENS ROMANSKE VALFARTSKIRKER.
Følg med på en historisk-arkæologiske udforskning af disse
mangfoldige, mystisk-mytiske bygningsværker hvis udbredelse
strækker sig fra Norden til det fjerne Østen. Fra Alexander den
Stores rige, over Romerriget, det Byzantiske rige og
middelalderes valfartskirker. Arkitektonisk/teologisk fokus på
fænomenet oktagoner og rundkirker i Europa og det
mellemste østen. Hvorledes opstod denne byggeskik, hvem
benyttede den og til hvad.

