Nordjysk Pilgrimsforening

Bestyrelsens beretning for året 2017
Til generalforsamlingen 3/3 2018
Nordjysk Pilgrimsforening har i sit tredje leveår haft en tilgang på 10 medlemmer og tæller nu 85
+ de tre ” juridiske personer” Birgittaforeningen i Mariager, Viborg Pilgrimscentrum og Pilgrim
Mors. Foreningen har en pæn størrelse, men vi vil fortsat arbejde på, at få medlemsfremgang.
Medlemsopbakning har stor betydning for de aktiviteter foreningen gerne vil fremme.
Foreningens aktivitetsprogram i 2017
1. Nytårsvandring.
Der er ved at komme traditioner i den unge forening. Én af dem er nytårsvandringen, som fandt
sted d. 14. januar, hvor vi startede ved Svenstrup sognegård og fulgte stisystemer til Godthåb
Kirke, hvor sognepræst Susanne Rytter Karamperis tog vel imod os med kaffe og fastelavnsboller.
Vandringen sluttede i Svenstrup sognegård, hvor vi nød Peter Grarups pilgrimssuppe.
2. Pilgrimscafé er et nyt tiltag.
Pilgrimscafé aftener blev afholdt i Nørre Uttrup kirke d. 1. og 8. februar.
D. 1. februar viste Hanna og jeg billeder, og fortalte om vores vandring i Frans af Assisis fodspor,
fra Assisi til Rom.
D. 8. februar viste Sten Erik Løvgreen billeder, og fortalte om sin deltagelse i vandringen Crossing
Border, som var en vandring fra Trondheim til Jerusalem.
Det var to meget velbesøgte aftener med tilsammen 100 deltagere.
3. Pilgrimsdagen d. 18. marts.
Pilgrimsdagen var en rigtig fin dag. Lotte Lyngbys beretning om hendes ydre og ikke mindst indre
vandring på den Spanske Camino var en god oplevelse. En vandring med de syv nøgleord som
vandringsstav.
Mette Fyhn gav os også et godt indblik i det spændende samarbejde Viborg Stift og Viborg
kommune har etableret ved, at ansætte hende til at fremme kendskabet til Hærvejen og
pilgrimsvandring.
Karen Marie Jannerup og Lars Møller fik for alvor, Den danske Klosterrutes 10 års jubilæum solgt,
ved at kundgøre, at der skulle vandres på hele ruten, 2300 km. i 2017.
4. Pilgrimsvandring over broerne.
3. maj lavede vi en vandring i samarbejde med pilgrimsgruppen i Sct. Maria Kirke i Aalborg.
Vandringen startede med andagt i Vor Frue Kirke. Vi gik gennem området v/ Aalborg Slot, hvor vi
besøgte kassematerne og fangehullet. Gik over Limfjordsbroen til Nr. Sundby, hvor vi besøgte
”Værket”. Her så vi nogle markante store graffitis af dels Golgata, dels Kristus med tornekronen.

Efter madpakkerne gik vi tilbage til Aalborg over Kulturbroen til Den katolske kirke, hvor pastor
Jude holdt andagt for os og efterfølgende inviterede på et overdådigt traktement i kirken lokaler.
5. Sensommervandring i Fosdalen og Langdalen d. 19. august.
Trods det ustabile sommervejr deltog ca. 20 i sensommervandringen. Det blev også kun til en
enkelt byge, hvorefter vi kunne nyde den fantastiske natur gennem skov og dal og i solskin, den
enestående udsigt over Jammerbugten. En deltager udtalte, at vandringen i Langdalen skulle man
opleve mindst én gang i sit liv.
6. Medlemsarrangementet i Sæby og Frederikshavn d. 14. oktober.
Ud fra devisen, at Nordjysk Pilgrimsforening skal lave arrangementer, der geografisk tilgodeser
medlemmer i hele Nordjylland, valgte vi i 2017, at holde medlemsarrangementet hos kunstnere og
kirker i Sæby og Frederikshavn. Opbakningen med 20 deltagere var tilfredsstillende.
Vi besøgte i Sæby Emmy og Finn Jakobsen. Finn Jakobsen er, som pensionist blevet en
velanskrevet og meget sælgende kunstmaler, med hovedvægten på religiøs kunst, som også findes
i Nørre Uttrup kirke. Emmy er for nylig begyndt at lave decopage. Foruden deres kunst, blev vi
også budt på fællessang og rundstykker.
Vi besøgte Sæby kirke, som er en gammel klosterkirke, der har nogle helt unikke kalkmalerier, som
Peter Grarup vidste og fortalte meget om.
I Frederikshavn besøgte vi kunstmaler, skulptør og illustrator Anne Marie Johansen, som også
maler religiøst kunst og har været illustrator til religiøse børnebøger.
Dagen sluttede med velfortjent kaffe og kage, samt en kort afslutning inde i Abildgård kirke.
7. Besøg af den karismatiske danske broder Theodor fra Assisi d. 13.november.
En dejlig flok på 60 personer, ville gerne høre den danske Theodor fortælle om, hvordan det er, at
være del af en broderorden i den store Basilica di San Francesco i Assisi. Theodor fortalte også om
sit livsforløb og om, hvordan han var endt i Assisi. Mødet var et samarbejde med Abildgård Kirke,
som har planlagt en vandring fra Rieti til Assisi i 2018.
8. Ikke alt blev til noget i 2017
Pilgrimsvandring ud fra Hune kirke i juni måned var der ikke deltagere nok til og måtte aflyses.
9. Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt fire møder. Efter en henvendelse fra sognepræst Henrik Busk Rasmussen om
at vi var velkomne i Nørre Uttrup Kirke valgte vi, at flytte vore møder hertil. Vi var godt tilfredse
med forholdene i Folkekirkens Hus, men her i Nørre Uttrup er der fri parkering.
Kort efter konstitueringen, efter sidste generalforsamling, valgte Charlott Sams at melde sig ud af
foreningen. Ud fra foreningens vedtægter 6.6 er Henrik Busk Rasmussen indtrådt i bestyrelsen
som medhjælp. Vi hilser Henrik meget velkommen.

10. Foreningens Kommunikation.
Foreningens hjemmeside har en meget stor betydning. Der er al mulig grund til at sige Peter tak
for det store arbejde, han udfører. Peter sender jævnligt nyhedsbreve ud til 336 modtagere.
Hjemmesiden er også portal for rigtig mange af de vandringer, som finder sted her i Nordjylland.
Jeg ved, at Peter med glæde modtager det hele, og vil opfordre alle til, at sende vandringer og
arrangementer til ham. Ligeledes har foreningen en Facebook – konto, som kunne benyttes mere
flittigt.
11. Samarbejde med andre pilgrimsforeninger.
Nordjysk Pilgrimsforening samarbejder med Birgittaforeningen i Mariager, Viborg Pilgrimscentrum
og Pilgrim Mors. Vi holder et årligt møde, hvor vi udveksler pilgrimserfaringer til gensidig
inspiration. Vi har i sammenhængen for et par år siden opfundet Pilgrimmenes Dag, som falder på
St. Bededag og aftalt, at vi hvert andet år laver et fællesarrangement på den dag, første gang St.
Bededag 2018 i Mariager, nærmere herom senere.
Nordjysk Pilgrimsforening er medlem af Danske- Kultur og Pilgrimsruter, der er en
paraplyorganisation for foreninger, der arbejder med pilgrims- og kulturhistoriskvandring i
Danmark. Foreningen repræsenterer desuden den europæiske kulturrute ”The route of Saint
Olav´s Ways” i Danmark. Foreningens opgave er ikke at lave vandringer, men linke til de
vandringer, medlemsforeningerne udbyder. Foreningen holder inspirationsdage, den første bliver i
Jelling til 1. september 2018. Desuden arbejdes der på, at lave en fælles kortportal. I kan læse
mere om foreningen på deres hjemmeside www.kulturogpilgrim.
12. Arbejdsgruppen ”Pilgrimscenter i Aalborg”.
Pilgrimscenter i Aalborg har høj prioritet for pilgrimsforeningen. Det er dog her, at fremskridtene
er sværest, at se. Dog skal jeg straks fortælle, at domprovst Niels Christian Kobbelgaard har sagt ja
til, at indgå i arbejdsgruppen, hvilket vi anser for en vigtig faktor.
Det er vigtigt, at vi finder de rigtige lokaler og den rigtige model for driften af et pilgrimscenter,
derfor søger vi erfaringer i Maribo og Viborg, som har nyetablerede pilgrimshuse.

13. Pilgrimsbog - gruppe nedsat i november måned
Ved mødet var følgende deltagere. Benedicte Tønsberg (Pilgrims Mors / Nordjysk
Pilgrimsforening). Karen – Marie Jannerup (Den danske Klosterrute). Henrik Busk Rasmussen
(Nordjysk Pilgrimsforening) Gurli Møller Andreasen (Abildgård pilgrimsgruppe) Gunhild Grarup
(Nordjysk Pilgrimsforening) Ernst Hansen (Abildgård Pilgrimsgruppe – Nordjysk Pilgrimsforening)
Første møde var et afklarende møde, om hvilken funktion og indhold pilgrimsbogen skal have.
Arbejdsgruppens skal inden 3. april komme med forslag til, hvad bogen skal indeholde. Det næste
planlægningsmøde er 11. april. Foran ligger et stort arbejde med ansøgninger om rettigheder.
Tak til bestyrelse og alle samarbejdspartnere for godt og konstruktivt arbejde i det forløbne år.
Der har været en god stemning. Det største problem har været, at få kalendere til, at gå op.

