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Kære pilgrimsvenner,
Foråret står i fuldt flor. Det er vandretid, tid til glæde, fællesskab og nye oplevelser. Bemærk, at
tilmeldingsfristen til pilgrimsweekenden i Hune er den 22. maj.
Bestyrelsen har konstitueret sig
Nordjysk Pilgrimsforening har fået ny formand: Ernst Hansen. Til næstformand og sekretær valgte
bestyrelsen Gunhild Grarup og til kasserer Else Skak Jensen. Ulla Nørregaard og Benedicte Tønsberg
fortsætter på deres poster. Charlott Sams har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Den nyvalgte
formand kommenterer konstitueringen således:
”Bestyrelsen glæder sig over, at Peter Grarup fortsat vil udføre det store arbejde, som webmaster og
udsende nyhedsbreve til pt. 332 modtagere. Vedr. Charlotts udtræden: Bestyrelsen har måttet tage til
efterretning, at Charlott Sams har ønsket, at udtræde af bestyrelsen. Vi havde gerne set, at hun videreførte
det gode arbejde som næstformand og PR. ansvarlig, hvor Charlott har været hurtig på tasterne med sidste
nyt, og annoncering af kommende arrangementer, i aviser og på Facebook. Vi siger tak for indsatsen.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hilsen fra den nye formand
Som ny formand for Nordjysk Pilgrimsforening er det en fornøjelse, at kunne få lov til at sende en mail med ønsket
om et godt forår og sommer til 332 modtagere, som alle har en fælles passion for pilgrimsvandring og de værdier og
oplevelser, som er knyttet hertil. På Nordjysk Pilgrimsforenings hjemmeside er det tydeligt, at der i foråret og
sommeren arrangeres mange vandringer, og at interessen er støt stigende, velvidende, at der er mange vandringer, som
ikke er at finde på foreningens hjemmeside. Selv deltog jeg i en rigtig dejlig vandring ud fra Elling kirke, som ikke
stod på pilgrimsforeningens kalender.
Denne interesse for pilgrimsvandringer og meditative arrangementer giver god opbakning til den nye bestyrelse, som
gerne vil videreføre arbejdet med at lave arrangementer med inspirerende personer og vandringer i løbet af året i
Nordjylland, gerne i samarbejde med lokale grupper. Og så den store opgave med at få lavet et pilgrimscenter i
Ålborg. Langs hele Hærvejen er der overnatningssteder med undtagelse af Ålborg. Det er alt sammen mål og
opgaver, som den forrige bestyrelse, med Peter Grarup som formand havde, og som den nye bestyrelse, med sine 88
registrerede medlemmer i ryggen vil arbejde med. Her er der virkelig brug for opbakning og medlemmer! Tak til Peter
Grarup for det gode formandskab og velkommen til Gunhild Grarup i bestyrelsen.
I ønskes alle rigtigt godt forår og god sommer på ”pilgrimsvejen”
Ernst Hansen

To pilgrimme
I sommeren 2016 gik Hanna og Ernst
fra Assisi til Rom.
Her står de uden for klosterporten
i Assisi klar til afgang.
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Nordjysk Pilgrimsforening indbyder:

Andre gode muligheder:
Torsdag 25. maj (Kristi Himmelfartsdag):
Pilgrimsvandring - Hjallerup, Hellevad og
Ørum Kirker
Kl. 9.00 Dagen starter med morgensang i Hjallerup
Kirke.
Efterfølgende fælles buskørsel og vandring i den
smukke natur omkring Svinkløv, Slettestrand og
Fosdalen. Nærmere beskrivelse og tilmelding følger
senere. Hjemkomst forventes omkring kl. 16.00.
I tilfælde af vedvarende regn ”nøjes vi” med
morgengudstjeneste.

Lø. 10.- sø. 11. juni: Pilgrimsweekend i Hune
Tema: De syv pilgrimsord – ord at vandre på og
leve med
Program:
Lørdag d. 10. Juni 2017:
10.00 Vi mødes på P-pladsen foran Hune Kirke
Vi indkvarteres i Pilgrimsherberget
10.20 Pilgrimsvandring. Vandringen begynder med en
kort andagt i kirken. 16.30 Vandringen slutter.
Kaffe og the v/ herberget
18.00 Vi køres til Blokhus Salt, hvor vi spiser
aftensmad, får et fodbad og hører om stedets
arbejde med salt
20.30. Retur til pilgrimsherberget
21.45 Aftenbøn i Hune Kirke v/ Peter Grarup
Søndag d. 11. Juni 2017
7.00 Morgenvækning
7.30 Morgenmad
9.00 Meditativ pilgrimsvandring.
10.30 Gudstjeneste i Hune Kirke v/ Birgit Lundholm
Jensen
12.00 Frokost, herefter oprydning
13.00 Afgang fra Pilgrimsherberget

Information: Sognepræst Ole Skov Thomsen, telefon
98 28 40 56 / oth@km.dk eller sogne- og diakonipræst
Marie Kirketerp, telefon 24 44 06 22 / mki@km.dk
Arr.: Præster og menighedsråd i Hellevad, Ørum
og Hjallerup Sogne
……………………………………………………………..

Lørdag 10. juni Kl. 10.00-16.00:
Nordjysk kirkedag
Nordjysk kirkedag består i
år af to foredrag ved Peter
Halldorf, svensk præst,
samt musikalsk
underholdning ved Lise
Hjørne, sopran, og Anne
Kirstine Clausen, klaver.

Sted: Folkekirkens Hus i Aalborg, Gammel Torv 4.

Praktiske oplysninger:
Tilmelding senest d. 22. maj til: Gunhild Grarup
tlf: 25 39 18 67, mail: gunhild.grarup@gmail.com

Tilmelding senest 26/5
email: lars.m.jens@gmail.com

Antal deltagere: 15 på weekenden, 25 på lørdagens
vandring.

Yderligere oplysninger:
Sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76
eller email: hros@km.dk

Pris:
Medlemmer af foreningen 425 kr., andre 475 kr. Kun
vandringen lørdag 50 kr.

Nordjysk kirkedag er et økumenisk arrangement.
Arrangørerne i år kommer fra Folkekirken, Baptistkirken,
Metodistkirken og Den katolske Kirke

………………………………………………………….…

…………………………………………………..

Lørdag 19. august: Sensommervandring i
Fosdalen. Program kommer senere
………………………………………………………….…
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