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Kære pilgrimsvenner,
Så kom vi forbi kyndelmisse. Den dag gør vi vist for lidt ved i folkekirken. Bortset fra, at vi snakker om, at ”kyndelmisse slår sin knude” – det skulle være frygtelig koldt, men det var vist i gamle dage. De af os, der tilhører Den
katolske Kirke, har måske lidt bedre fat i det med lyset: En katolsk præst siger: Vi velsigner lysene i kirken og fejrer,
at Jesus af Simeon blev betegnet som verdens lys i templet. Så går vi med lys i hænderne i procession som et tegn på,
at Jesus er verdens lys (Se Matt. 2,22-40). Vi kan enes om at synge ”Gå i mørket med lyset”. Det meste af indholdet i
dette brev har måske du set før. Men husk det nu. Du er vigtig i fællesskabet.
Fred og alt godt
Nordjysk Pilgrimsforening
/PGR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEMÆRK KLOKKESLÆTTET ! (Jeg skrev forkert i sidste brev. Undskyld)

Det er godt at tale sammen om noget, der er vigtigt. Derfor indbyder vi til
PILGRIMSCAFE i Nr. Uttrup Kirke onsdag 14/2 kl. 19.00-21.00.
Emne: "De ufrivillige pilgrimme". Præsteparret Bente Næsby og Poul Erik
Jensen fortæller om mødet med flygtninge fra Myanmar. (Hvorfor?
hvordan? hvornår?) Kaffen koster 25,- kr.

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

Pilgrimsdag - generalforsamling
Lørdag 3. marts i Nr. Uttrup Kirke.
Kl. 9.00 Morgenkaffe og morgensang
Kl. 10.00 Foredrag: Tilbage til livet
Claus Søndergaard fra Vadum gik ned med stress
og depression og endte i total opløsning, men tro,
psykologi og den nære familie hjalp ham på fode
igen. Se mere på hjemmesiden.
11.30 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 En kort vandretur
14.00 - 15.00 Generalforsamling
Alle kan være med. Dagsorden er udsendt.
15.00 - 15.30 Kaffe
15.30 -16.00 Steinar Pettersen: En pilgrimsvandring over sø og land ad Sunnivaleia
16.00 – 16.30 Pilgrimsandagt

Fr. 27. april - Store Bededag

Pilgrimmenes Dag kl. 10.00-17.00
Birgittaforeningen, Viborg Pilgrimscentrum,
Pilgrim Mors og Nordjysk Pilrimsforening
fejrer Pilgrimmenes Dag i Mariager: Højmesse,
vandring (8 km), foredrag af Stefan Edman,
svensk biolog, om klimaforandring og omsorg
for skaberværket, samvær og suppe.
--------------------------------------------------------------

On. 2. maj: Forårsvandring kl. 16.30 – 21.00
i Aalborg fra Vor Frue Kirke til Sct. Mariæ.
Indledning i Vor Frue Kirke. Andagt og hyggeligt
samvær i Sct. Mariæ Kirke.
--------------------------------------------------------------Vi prøver noget nyt:

Tilmelding: Senest 19/2 til mail:
pilgrimnord@gmail.com eller tlf. 20 88 58 94
Pris: Kr. 150,00 senest 19/2 til kasserer, Else
Skak Jensen, på konto nr. 7420 1202137 eller
Mobile Pay 66992

26.-29. juli: Fire pilgrimsdage i og omkring
Nr. Uttrup Kirke
Med udgangspunkt i kirken arrangeres dagsvandringer.
Der indrettes pilgrimsherberg i kirken.
Se hjemmesiden.
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