Nordjysk Pilgrimsforening indbyder til sensommervandring:

Pilgrimsvandring i Fosdalen
Lørdag den 19. august kl. 9.30-16.00

Program:
Kl. 9.30: Vi starter ved Lerup kirke med en morgenandagt.
Vi går i et roligt tempo og holder en pause hver time.
Langs ad deler vi ord til eftertanke på vandringen.
Dele af vandringen vil være stillevandring, hvor der er tid til eftertanke
og til både at se og høre naturen.
Midt på dagen holder vi ca. en times frokostpause.
Kl. ca. 16.00 afslutter vi vandringen i Lerup Kirke med en kort andagt.
Husk mad til hele dagen og ikke mindst drikke.
Der er ingen tilmelding.
Prisen for at deltage er 25 kr.
Gratis for medlemmer af Nordjysk Pilgrimsforening.
Vandringsledere:
Hanna og Ernst Hansen
Gunhild og Peter Grarup

Læs mere: www.pilgrim-nordjylland.dk
------------------------------

Tema: Nærhed og udsyn
”Når man går der i naturen på de små stier, kan man føle en
tryghed og nærhed. Pludselig ender stien oppe på lien, og man
får en udsigt, der er overvældende” (Ernst Hansen)

Der sker mere:

Start ved Lerup Kirke: Fosdalvej 34, 9460 Brovst

Sted: I Abildgaard Kirke, Frederikshavn.

Vandringen foregår i en unik natur, hvor vi i Fosdalen og
Langdalen oplever en intens samhørighed med naturen i den
urskovsagtig vegetation og dyreliv. Vi vil vandre på Lien,
Danmarks højeste indlandsskrænt, som rejser sig 60 meter over
det flade forland og Jammerbugten. The Bay.

Den karismatiske munk Broder Theodor fra Basilica di San Francesco i Assisi,
kommer til Danmark, og det er en glæde at præsentere Broder Theodor i Abildgård
Kirke. Broder Theodor beretter om sine mange interessante oplevelser gennem tiden
og om de sidste 25 år, hvor han har været tilknyttet Franciskaner ordenen i Assisi. Det
bliver en spændende aften, med mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.
Aftenen starter med fællesspisning kl. 18.00.
Arr.: Abildgaard Kirke og Nordjysk Pilgrimsforening

Mandag 13. november kl. 18.00:
Besøg af Broder Theodor fra Assisi

