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Hvad har du fået ud af at gå med på pilgrimsvandringen?

Hanne ballegård: 

-Jeg holder af at gå og tænke. Jeg 
gjorde det også, da jeg gik på den 
portugisiske camino - 115 km på ot-
te dage. Jeg fik snakket med mange 
mennesker, samtidig med at man-
ge tanker blev vendt. Min drøm er 
at gøre det samme i Grækenland. 
Og med fra i dag tager jeg oplevel-
sen af, hvordan man kan reflektere 
over bestemte temaer.

laila søgaard: 

- Jeg har et stort ønske om at gå Ca-
minoen i Spanien, og man skal jo 
starte et sted. Det skal nok lykkes 
for mig, måske ikke de første år, 
men... Og i dag har jeg fået nogle 
gode spørgsmål om livet til over-
vejelse - også selv om spørgsmåle-
ne formentlig dukker op af sig selv, 
når man går længere.

rie Jacobsen: 

- Jeg elsker at gå og gerne lange tu-
re, hvor jeg kan nyde stilheden. Jeg 
overvejer da også de egentlige pil-
grimsture. Et par af mine kusiner 
gik Caminoen i Spanien, og det var 
en fantastisk oplevelse for dem. 
Selv vil jeg nok starte med Hærve-
jen elleer Caminøen - pilgrimsru-
ten på Møn.

elly andersen: 

- Vi kan godt li’ at gå, og da min 
mand og jeg så tilbuddet i Folke-
bladet, fik vi et par venner med på 
turen. Det var rart undervejs at gå 
uden at sige noget - det vil jeg ger-
ne prøve igen, selv om det er svært 
at samle tankerne om de temaer, vi 
fik. Til gengæld fik jeg kigget på na-
turen, og det var dejligt at slutte af 
med stilheden i kirken. Dér kunne 
man bedre samle sig.

På vandring
Christian rimestad 
cr@hsfo.dk

Horsens: Oppe fra sin him-
mel må Vorherre have kigget 
på os med stor velvilje. For i 
netop de fire timer, vi van-
drede ud i verden som pil-
grimme, holdt himlen igen 
med regndråberne. 

Ja, det blev endda til en 
stribe lys himmel ude i ho-
risonten bag Nørrestrand, 
mens vi gjorde holdt under-
vejs.

Med studenterpræst Anet-
te Foged Schultz som kyndig 
guide tog en snes af Horsens 
Folkeblads læsere torsdag 
med på pilgrimsvandring. 
Ikke af den lange slags, hvor 
man i ugevis lever i en ryg-
sæk. 

I stedet gjaldt det syv-otte 
kilometer fra Klosterkirken 
midt i Horsens til Vær Kirke.

Oplægget fra den lokale 
præst gik da heller ikke på, at 
nu var vi pilgrimme i ordets 
grundlæggende betydning. 

Men alligevel: Vi brød med 
dagligdagens trummerum og 

vandrede mod et helligt sted.
- Undervejs får I forhåbent-

lig en fornemmelse af essen-
sen i at vandre den lange vej, 
sagde Anette Foged Schultz 
og rundede kort den bedst 
kendte af pilgrimsruterne: 
Caminoen, som strækker sig 
over 800 km i det nordlige 
Spanien.

Larmen i dit liv
Som sagt: Så langt gik vi ikke. 
Men Anette Foged Schultz 
lod os opleve dette at bevæ-
ge sig gennem smukke områ-
der - Langelinie, Strandpar-
ken, Nørrestrand. 

Og hun lod os opleve stil-
heden - med temaer under-
vejs.

- Tænk på, hvad der lar-
mer i dit liv. Hvad der for-
styrrer dit nærvær, lød be-
skeden, da vi fra Langelinie 
til Strandparken første gang 
vandrede med 10 skridts af-
stand og i nedsat tempo.

Netop tempoet udfordre-
de nogen, da Anette Foged 
Schultz i Strandparken bad 
om kommentarer.

- Det er nok sundt at kom-
me ned i tempo, når man 

tænker på, hvordan vi i det 
daglige styrter rundt, sagde 
én.

Mens en anden konstate-
rede, at "når man lukker sig 
inde i tankerne, går benene 
af sig selv".

Længsler og drømme
I næste omgang blev tema-
et taknemmeligheden over 

det, vi har fået med os, og 
som har gjort os til det, vi 
er. Og i tredje omgang frem-
tiden: Hvad længes du efter 
og drømmer om? 

Og forsigtigt bragte Anette 
Foged Schultz den kristen-
tro, som pilgrimsvandringer 
hænger uløseligt sammen 
med i vores del af verden, på 
bane:

- Måske kan I formulere je-
res ønsker i en bøn, måske til 
universet, måske til Gud.

Heller ikke i Vær Kirke, 
hvor vandringen sluttede, 
lod præsten Gud trænge sig 
på. 

Men mon ikke Han var til 
stede alligevel, for flere be-
mærkede bagefter, at netop 
den meditative stund i det 

hellige rum med dæmpet 
musik og ellers intet til at 
forstyrre gav roen til at lade 
tankerne hvile og bare være 
til stede i stilheden.

Akkurat som det også kan 
ske, når ruten følger en stø-
vet vej i det nordlige Spanien, 
og målet ligger flere hundre-
de kilometer forude.

Larm, længsler og 
langsomhed - fire timer 
som vandrende pilgrim
FolkebladetLive lokkede en snes læsere med på en vandring fra 
Klosterkirken til Vær Kirke - og et kig ind i en verden med 12 kg i 
rygsækken og målet flere hundrede kilometer forude.

På langelinie dannede vi den første rundkreds og anette Foged 
schultz lagde op til, at nu skulle der vandres i stilhed, mens vi 
skulle tænke over, hvad der larmer i vores liv og forstyrrer vores 
nærvær. Foto: Chr. rimestad

��  Undervejs skal 
vi gå en del af turen i 
stilhed og i langsomt 
tempo. For sådan er 
det, når man vandrer 
f.eks. på Caminoen 
i spanien. dér går 
man ofte uden nogen 
at snakke med, og 
stilheden bliver en 
del af vandringen. Og 
man går helt af sig 
selv langsomt, når 
man har 12 kg på 
ryggen og skal tilba-
gelægge 30-35 km 
om dagen.
anette Foged sCHultz
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 �Min mand og jeg overvejer at købe en lejlighed 
til vores datter, der skal læse i aarhus. Flere siger, 
at det kan være en nem måde at overdrage en 
del af sin formue til børnene på uden afgift, men 
hvordan det?

Svar:
Fidusen er blandt andet følgende:
Har du og din mand eksempelvis en kontant-
formue på 1,8 million kroner, kan I købe en lej-
lighed, som jeres datter kan bo til leje i.
Lejen skal så vidt muligt fastsættes til markeds-
lejen.

Ofte vil den offentlige ejendomsvurdering væ-
re lavere end handelsværdien, og hvis lejlighe-
den eksempelvis er steget til to millioner kro-
ner, når jeres datter er fire år henne i sit studie, 
kan I overdrage lejligheden til hende til den of-
fentlige ejendomsvurdering minus 15 procent.
Det er dog en forudsætning, at ejerlejligheden 
er vurderet som en ikke udlejet ejerlejlighed, 
idet 15 procent-reglen i modsat fald ikke kan 
anvendes.

På den måde har I allerede fået en del af formu-
en over til hende.
Jeres datter kan herefter underskrive et gælds-
brev på restgælden, hvor I hvert år kan ned-
skrive gælden med det gaveafgiftsfrie beløb, I 
må give.
Samtidig vil lejligheden tilhøre jeres datter, så 
når hun sælger lejligheden nogle år efter (pas 
på med at udfærdige alle transaktioner for tæt 
på hinanden), vil gevinsten tilfalde jeres datter, 
som har boet i lejligheden skattefrit.

mange vælger fOrældrekøb netop af oven-
nævnte årsag, men vær opmærksom på, at I 
bliver beskattet af lejeindtægten.

Hvad er 
egentlig 
fidusen ved 
forældrekøb?

advokat anne koch og advokatfuldmægtig Jens Glavind 
besvarer spørgsmål sendt pr. brev til advokatkontoret 
ladegaard rasmussen & Partnere, løvenørnsgade 17,  
8700 Horsens, eller på email jg@lr-p.dk.

juridisk brevkasse

    
Jeres datter kan herefter 

underskrive  et gælds-
brev på restgælden, hvor 
I hvert år kan nedskrive 
gælden med gaveafgifts-

frie beløb, I må give.

studenterpræst anette Foged 
schultz ledte fra klosterkirken 
an på en rute, der kom 
omkring både langelinie, 
strandparken og nørrestrand. 
Foto: Morten Pape

 zStudenterpræst Anette Foged Schultz skruer i disse dage for alvor op for et projekt, Horsens Provsti har sat i gang: meditation, 
retræter og pilgrimsvandringer.

 zTorsdagens pilgrimsvandring med FolkebladetLive er et af eksemplerne på, hvad hun det næste par år skal bruge en del af sin tid 
på. Allerede lørdag 30. september leder hun igen en vandring fra Horsens til Vær Kirke, da i samarbejde med AOF.

 zMandag 11. september starter Anette Foged Schultz med bøn og meditation i Vær Kirke. Det sker kl. 17-18.30, og planen er at 
fortsætte hver 14. dag. Hendes oplæg lyder på, at "vi bliver en lille gruppe på otte-10 personer, der mødes i halvanden time for at 
være stille og fordybe os sammen".

 zPsykolog Louise Lykke Kronstrand er med til at lede disse møder, der udspringer af et ønske om "at udforske kristendommen og 
finde nye tilgange til troen". Gruppen er lige nu fuldtegnet, men Anette Foged Schultz kan kontaktes på afs@km.dk, hvis man vil på 
venteliste.

 zSamme mail skal bruges i forbindelse med retræterne, den første 17.-19. november i Skovhuset i Sdr. Vissing. Retræten handler om 
fordybelse og tid til at tænke. Det sker i stilhed fra fredag aften til søndag eftermiddag, hvor retræten rundes af. Bøn og meditation 
indgår også, ligesom der er mulighed for en samtale med Anette Foged Schultz.

 zEn hjemmeside, www.stillestunderhorsens.dk, om hele projektet er på vej. Siden forventes i fuld drift i løbet af efteråret. 

 

fakta
meditatiOn, retræter Og PilgrimSvandringer

nej, det er ikke caminoen i 
spanien, men det bakkede 
landskab vest for Vær kirke, 
hvor vi blev små prikker under 
den grå himmel.  
Foto: Chr. rimestad


