Tag til pilgrimsmesse 2018 i Hamborg
med Nordjysk Pilgrimsforening
Sct. Jacobi kirken i Hamborg inviterer til pilgrimsmesse d. 23. til 25. februar 2018.
Fredag aften får vi lov til at deltage i pilgrimstræf med pilgrimme fra hele Tyskland, Skandinavien, Østrig, Schweiz
og måske Spanien.
Lørdag er den rigtige ”messedag”. Den begynder med stjernevandringer fra forskellige steder i Hamborg mod Sct.
Jacobi Kirken, hvor der er gudstjenesten kl. 11.00. Sidste år deltog over 800 i den gudstjeneste. (Se billedet). Den
slutter med mulighed for en personlig forbøn og pilgrimsvelsignelse ved en af de tilstedeværende præster (også
danske). Efter gudstjenesten åbner kirkens mange info-stande fra pilgrimsorganisationer over hele Tyskland og alle de
deltagende lande. Der er en cafe i kirken, når vi bliver sultne.
Søndag slutter det hele af med festlig gudstjeneste kl. 10.00. Derefter tager vi toget hjem.

Nordjysk Pilgrimsforening arrangerer fælles rejse og
ophold til pilgrimsmessen (Se program)
Vi har vi gode kontakter i Hamborg. Nogle har tidligere ved Pilgrimsdagen i Nr. Uttrup mødt Bernd Lohse, som er pilgrimspræst ved Sct.
Jacobi kirken. Han taler norsk, når vi er sammen med ham. Når han er
præst i Hamborg, taler han naturligvis tysk. Nogle vil også kende Steinar
Pettersen (i den blå jakke), også en norsktalende pilgrim fra Hamborg.
Vi vil rejse til og fra Hamborg med tog. Det er både en komfortabel og
hyggelig form for transport. Vi vil forhåndsbooke nogle hotelværelser, så
vi er sikre på, at vi kan bo på samme hotel.
Bernd Lohse, norsktalende
pilgrimspræst i Hamborg i munter
samtale med Ernst, formand for
NPF ved generalforsamlingen
2016

Max. 12 deltagere på rejsen
Se alle praktiske oplysninger på næste side

Om programmet og det med maden:
Fredag d. 23.2. Tag madpakke med til togturen. Om aftenen er vi inviteret til pilgrimstræf med buffet i Sct. Jacobi
kirken.
Lørdag d. 24.2. Frokosten kan købes i kirken. Til aften: Vi kender et par restauranter i nærheden af vort hotel og Sct.
Jacobi, hvor vi kan spise til rimelige penge. Vi bestiller selv, så vi bestemmer selv – og betaler selv.
Søndag d. 25.2. køber vi inden afgang mad til fortæring i toget.
Fredag 23/2 2018: Afgang fra Aalborg banegård kl. 7.47 . KOM VENLIGST 15 MIN. FØR.
Ankomst til Hamborg kl. 14.03
Søndag 25/2 2018: Vi rejser fra Hamborg kl. 12.43. Ankomst til Aalborg kl. 19.07

Prisen for turen dækker transport og hotelophold med morgenmad.
NB: Da vi på nuværende tidspunkt ikke kan bestille eller købe billetter til toget, er prisen vejledende, men et meget
kvalificeret bud fra DSBs udlandskontor.
Hvis du tilmelder dig inden d. 15. nov. 2017 har vi måske en chance for at købe orange billetter, (som
ikke kan refunderes.) Rabatten kender vi ikke, men den vil komme dig til gode. Tilmelder man sig efter 15/11 kan vi
ikke garantere, at alle kan sidde samlet i toget.
Ved tilmelding senest 1. feb. 2018 er prisen (Tog og hotel 2 nætter med morgenmad):
Pr. person i dobbeltværelse kr. 1675,00 (For medlemmer af Nordjysk Pilgrimsforening: kr. 1575,00)
Tillæg for enkeltværelse: kr. 400,00
(Ret til små ændringer (og evt. rabat på orange billetter) forbeholdes – se ovenfor.)
Tilmelding senest 1/2 2018 til Ernst Hansen: mail: hannaogernst@gmail.com , tlf. 20885894
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobi kirkens program for pilgrimsweekenden:

Her får du en udskrift af det program, Bernd Lohse sendte
(På norsk - Ham kan vi da godt forstå! – og resten hjælpes vi ad med)
Fred. 23.02.2018

ca. 18:00 möte-kveld for pilgrimsmiljöer, musikk,
foredrag Pierre Stutz, buffet, samtaler.
Her mötes pilegrimsvenner fra hele tyskland,
skandinavia, Österrike, Sweits, maaske Spania

Lörd. 24.02.2018

Stjerne-pilgrimsvandring mot St. Jacobi-Kirke
11:00 Pilgrims-Messe starter med festlig gudstjeneste
(preken holder biskop Kirsten Fehrs)
Etter denne gudstjeneste åpner info-Messe med mer en
40 desk, foredrags-programm, café
16:00 avsluttnings-andakt, rydding

Sönd. 25.02.2018

10:00: gudstjeneste i St. Jacobi-kirke (prost Astrid Kleist,
prest Bernd Lohse) Kirkekaffe og velsignelse for
hjemreisende

------------------Billeder: Sct. Jacobi kirke lidt fra oven og et hjørne af kirkens pilgrimscenter i
det store tårn.

