Lørdag den 24. september 2011:

”Livet er bevægelse”
Inspirations- og visionsdag for nordjyske pilgrimme
Nr. Uttrup Kirke, Amalienborgvej
6, Nørresundby
-Alle pilgrimme og pilgrimsinteresserede indbydes til en dags fællesskab om inspiration og visioner.
9.00 – 9.30:
9.30 – 9.50:
10.00 – 10.45:

10.45 – 11.00:
11.00 – 11.30:
12.00 – 13.00:
13.00 – 14.00:

14.00 – 14.30:
14.30 – 15.30:

15.30 – 16.00:
16.00 – 16.20

Døren er åben, kaffen er varm og rundstykkerne sikkert lune
Morgenandagt i kirken. Sognepræst Finn Feilan
Journalist Anders Laugesen: ”Livet er bevægelse”
”Tidligere var livet på mange måder forudsigeligt. I dag er alt hektisk, og det er
let at få oplevelsen af stress. I sådan en situation må kirken hjælpe mennesket til at
finde sig selv - og finde Gud.
Pilgrimsvandring og pilgrimsfærd er en måde, hvorpå det moderne menneske kan
komme i en samtale med sig selv, sine medvandrere og med Gud.
Journalist Anders Laugesen har i mange år rejst som pilgrim og fortæller om sine
erfaringer som pilgrim. En af hans pointer er, at man ikke behøver at begive sig ud
på lange rejser, for at træde et skridt til side som pilgrim. Det kan også godt lade sig
gøre midt i en hektisk hverdag”
Pause
Spørgsmål og samtale med Anders Laugesen
Frokost
Fortællinger fra pilgrimsvandringer i Nordjylland (10 min. pr. fortælling)
1. De første skridt og hvad der siden skete. Karen-Marie Holst Jannerup
2. Fra de sandede egne vestpå, Pilgrimvest. Finn Feilan
3. Fra Hanherred og Nordthy. Annette Kassow
4 Fra Østkysten, Abildgaard sogn, Frederikshavn. Gurli Møller Andreasen
5. Fra Vor Frue Kirke, Aalborg. Lillian Eriksen og Grethe Holmriis
Pilgrimspræst Anette Foged Schultz, Viborg: ”Hvad bruger man en pilgrimspræst til?”
Pilgrimsmarked
Alle er indbudt til at tage egne projekter, billeder, foldere, vandrestave, minder,
fortællinger og alt muligt andet, som vedrører pilgrimsvandring, med og præsentere det
hele for os alle, mens vi går rundt med en kop kaffe i hånden
Fremtidsmuligheder og drømme
Ordet er helt frit for korte og fyndige indlæg om vore planer, ønsker og fremtidsdrømme
Dagen afsluttes med vesper i kirken.

Tilmelding:

Senest lørdag 10. september til Peter Grarup, e-mail: p.grarup@gmail.com
Tlf. 25 39 18 53 eller via www.pilgrim-nordjylland.dk .
Skriv gerne, om du har noget med til “Pilgrimsmarked”.

Pris:

Kr. 200,-, som betales samtidig med tilmelding på konto 9336 0001496204
HUSK tydeligt navn på alle deltagere på indbetalingen.
Spørgsmål vedr. betaling til Karen-Marie Holst Jannerup, Tlf. 25 47 04 25.
(Den lave pris er mulig på grund af tilskud fra Aalborg Stift)

Tilskud:

Biskoppen har givet tilladelse til, at man i folkekirkelige sogne kan ansøge kirkekassen om

tilskud til deltagelse og kørsel. Kontakt menighedsrådet!
Fred og alt godt!
Pilgrimsfællesskab i Nordjylland
Lillian Eriksen, Hanna Hansen, Ernst Hansen, Nina K. Jensen, Karen-Marie H. Jannerup, Gunhild Grarup,
Lars M. Jensen, Peter Grarup

