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Nyhedsbrev

Nr.

Julehilsen fra Nordjysk Pilgrimsforening
Gå i mørket med lyset.
Gå med visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
På vore vandringer i Nordjysk Pilgrimsforening er denne salme ofte blevet sunget de sidste år. En utrolig dejlig
salme, som ikke mindst i den mørke tid på året får vægt og giver forståelse for budskaberne, som er i denne salme.
Når vi til daglig oplever at blive konfronteret med meget mørke i verden, kan vi kun være taknemlige over, at have
medvandrere, som ønsker at gå med lyset.
Foreningen er jo forsat ung og i sin vorden. Vi arbejder hårdt på, at finde lokaler i Ålborg til et Pilgrimshus.
Vi kan i den forbindelse glæde os over, at domprovst Niels Christian Kobbelgaard har indvilget i at indgå i
arbejdsgruppen, som arbejder med at få etableret sådan et pilgrimshus / herberg. I den forbindelse skal
arbejdsgruppen på besøg hos Viborg Pilgrimshus ”Herberget”, som blev indviet 30. juni i år.
Men selv om foreningen er ung, er der ved at opstå traditioner som kort skal nævnes sammen med årets øvrige
oplevelser:
Nytårsvandringen ud fra Svenstrup Sognegård, hvor vi efter en dejlig vandring slutter af med pilgrimssuppe.
Pilgrimsdagen hvor vi sidste år hørte om Lotte Lyngbys vandring på Caminoen i Spanien. Sensommervandring i den
flotte og særegne natur i Fosdalen. Medlemsarrangement i september, hvor vi mødte tre passionerede kunstnere i
Sæby og Frederikshavn, samt blev klogere på de enestående kalkmalerier i Sæby kirke.
Som noget nyt har der været arrangeret to cafe aftener, hvor Steen Erik Løvgreen og undertegnede fortalte om
vandringer i hhv. Israel og Italien. Derforuden var der en lille gruppe, som har ledt Den danske Klosterrutes 10 år
Jubilæumsvandring de sidste fire dage frem til Abildgård kirke.
Vi har i løbet af året fået assistance i bestyrelsen. Henrik Busk Rasmussen, som er præst ved Nr. Uttrup Kirke.
Foreningen har som bekendt ikke noget hjemsted, derfor har Henrik, Nørre Uttrup kirke, tilbudt at lægge mødelokaler
til rådighed.
Derimod har foreningen sin hjemmeside www.Pilgrim-nordjylland.dk , som har en god webmaster i Peter Grarup.
Siden bliver flittigt benyttet, hvilket viser, at der er godt gang i pilgrimsbevægelsen i Nordjylland. Bliv ved med at
benytte vores hjemmeside og fortæl, at alle, der har vandringer, må benytte sig af den.
Vi glæder os til at slå følge med jer alle i det nye år 2018, og ønsker at vi sammen kan være med til at fremme
pilgrimsbevægelsen med alle dens gode egenskaber.
Vi vil sige tak for alle de gode oplevelser, som fællesskabet har givet ved vandringer og sammenkomster i 2017. Vi er
nu ca. 90 medlemmer i Nordjysk Pilgrimsforening, og vi siger tak til alle som på den måde er med til, at støtte
forenings arbejde. Det er af stor betydning, ikke mindst ved opgaven med, at få etableret et pilgrimshus i Ålborg.

Gå – føl livet begynde.
Gå med budskab om fred.
Gå – lad hjerterne synge.
Gå med kærlighed

Glædelig jul og velsignet nytår
Ernst Hansen
formand

(Læs mere på side 2)
____________________________________________________________________________________________________________________
Du får NYHEDSBREV FRA NORDJYSK PILGRIMSFORENING, fordi du er tilmeldt foreningens mailingliste.
Ønsker du at ændre noget, send venligst en mail til pilgrimnord@gmail.com
Læs mere: www.pilgrim-nordjylland.dk. Red. Peter Grarup
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Lørdag 6. januar
kl. 13.00: Nytårsvandring
og pilgrimssuppe i Svenstrup
Kl. 13.00 Vi mødes i Svenstrup sognegård, hvor Else
Skak Jensen tager imod os. Vi vandrer ud i
vinterlandskabet og det nye år. Vandringsleder er
Gunhild Grarup. Ruten vil afhænge af vejr og vind.
Der er andagt i en kirke undervejs og kaffe på ruten.
Kl. ca. 16.30 er vi tilbage i Svenstrup sognegård og kl.
17.00 spiser vi pilgrimssuppe.
Kl. ca. 19.00 Aftensang og farvel.

Lørdag 3. marts: Nordjysk Pilgrimsforening
indbyder til Pilgrimsdag og generalforsamling
Spændende foredrag og godt samvær i Nr. Uttrup
Kirke. Sæt X i kalenderen (Program kommer senere).

-----------------------------------------------------------Her er julegaven til en pilgrim i Nordjylland:
Bind 9:
Den Danske
Klosterrute

Fra Viborg til
Aalborg

Pris (vandring, kaffe og mad): Kr. 50,- (Medlemmer af
Nordjysk Pilgrimsforening kr. 25,-) Betales på stedet.
Tilmelding: senest 2. januar til: email:
gunhild.grarup@gmail.com eller tlf. 25 39 18 67.

herunder
Birgittaruten
Pris: 329 kr.

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

Bogen er en
udførlig guide til
strækningen
Viborg-Aalborg
ca. 300 km.

Bogen kan købes via hjemmesiden.

----------------------------------------------------------23.-25. februar:
Tag med Nordjysk Pilgrimsforening
til pilgrimsmesse 2018 i Hamborg
Fælles togrejse. Indkvartering på hotel i nærheden
af Jakobi kirken. Måltider arrangeres.
Fredag aften deltager vi 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.
Max. 12 deltagere. Tilmelding senest 2. februar.
------------------------------------------------------------------

Reception i Mariager
I anledningen af udgivelsen af bogen: ”Den Danske
Klosterrute. Fra Viborg til Aalborg”, indbydes til
reception: Fredag den 26. januar 2018 kl. 13.00 –
15.00 i Klostersalen ved Mariager kirke, Klosterstien
12, 9550 Mariager.

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

Læs mere om det hele og meget mere:
www.pilgrim-nordjylland.dk

