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Kære pilgrimsvenner,
Sommeren går på hæld – nogen synes måske, at den ikke har gjort andet i år, men mange af os har nu oplevet mange
dejlige dage med mest sol og gode vandringer.
Her er tre indbydelser. Den ene er til medlemmer af Nordjysk Pilgrimsforening. De har fået den før. Og er du ikke
medlem, kan du nå at blive det, så du også kan komme med den 14. oktober. Husk lige tilmeldingen!
De to andre indbydelser er til ALLE: Et spændende møde med Broder Theodor i Abildgård Kirke, Frederikshavn og
Nordisk pilgrimsstævne i Maribo. Læs og meld dig til. Vi ses !
Fred og alt godt!
PGR
(Redaktør)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 14. oktober kl. 9.30
For medlemmer af Nordjysk Pilgrimsforening:
”Tre kunstnere, to kirker og en forening”
Dagens program:
Kl. 9.30 mødes vi hos Emmy og Finn på Galleri 2ti,
Solsbækvej 210, 9300 Sæby. Emmy og Finn viser og
fortæller om deres kunst. Finn inviterer til dialog om
kunsten
Kl. 11.00 besøger vi Den gamle klosterkirke i Sæby, som
har enestående kalkmalerier. Gunhild Grarup er opvokset i
Sæby og vil fortælle om kirken.
Kl. 12.00 spiser vi vor medbragte mad i menighedslokalerne
til Sæby kirke. Mariehuset.
Kl. 13.15 besøger vi kunstner Anne Marie Johansen, som
har værksted på det gamle værft i Frede-rikshavn.
Kl. 14.45 nyder vi eftermiddagskaffe i Abildgård kirke, hvor
vi slutter dagen med en andagt.

Tilmelding senest d. 7.10.2017 til Ernst Hansen
mail: hannaogernst@gmail.com - tlf. 20 88 58 94
NB: KUN FOR MEDLEMMER. Gratis at deltage.

17.-19. november: Nordisk Pilgrimsstævne i
Maribo - Pilgrimshuset
Uddrag af programmet:
Fredag den 17. november
16.00 Velkomst + indkvartering
19.00 Aftenforedrag:
Roger Jensen og Bernd Lohse: De teologiske udfordringer i
Skandinavien og Nordeuropa. Hvordan kan man være
pilgrim i en luthersk tradition? Hvordan kan
pilgrimsbevægelsen forstås skabelsesteologisk?
Lørdag den 18. november
9.00 Ståsteder - gåsteder. Udfordringer og veje i fremtiden
Oplæg om pilgrimsbevægelsen i Norden: Elinborg
Sturludottir - Island, Kristine Stricker Hestbeck - Færøerne,
Einar Vegge - Norge, Magnus Malmgren og Hans-Erik
Lindström - Sverige., Elisabeth Lidell og Elizabeth KnoxSeith - Danmark.
13.00 Workshops og samtaler med deltagerne på tværs af
landene:
19.00 Den tyske film om Hape Kerkelings camino: ‘Ich bin
mal weg’

----------------------------------------------------------Mandag 13. november kl. 18.00:
Besøg af Broder Theodor fra Assisi
Sted: I Abildgaard Kirke, Frederikshavn.
Broder Theodor, dansk munk fra Basilica di San Francesco i
Assisi, kommer til Danmark og 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.

Pris: Aftenen med Theodor incl. spisning 75,00 kr.
Tilmelding Mail: hannaogernst@gmail.com
eller tlf. 22 77 58 94 / 20 88 58 94

Søndag den 19. november
10.00 Højmesse i Maribo Domkirke
Afslutning – frokost for dem, som bestiller det
Pris for ét døgn (1 overnatning + kost): 1200 d.kr.
Pris for to døgn (2 overnatninger + kost): 1800 d.kr.
Tilmelding senest 7. november
til pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith på mailadressen:
ELKN@KM.DK
Mobil 0045 - 26 70 99 05

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