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Pilgrimsvandring

Fra Karup Kirke til Sæby Kirke
Lørdag den 9. juni 2018

www.saebykirke.dk

Vi mødes ved Karup Kirke
kl. 09.00

www.pilgrimsvandring.dk

( Man kan komme med i bil
fra Sæby Kirke kl. 08.45 )

Forventet ankomst
til Sæby Kirke kl. ca. 16.00
Turen er på ca. 15 kilometer

Vi mødes i Karup Kirke kl. 09.00, hvor vi begynder med
en kort morgenandagt. (Deltagere, der vil med i bil fra
Sæby Kirke, kan møde der kl. 08.45).
Fra Karup går vi ad stier og veje gennem skove og marker
i området mellem Karup og Understed.
Tempoet er langsomt - der vil være indlagt pauser med tid
til bibelfortælling, fordybelse og tid til at hvile sig.
Det kræves ikke at man er i særlig god form.
Undervejs vil der både være tid til stilhed, og tid til at
snakke sammen.
Fra ca. kl. 12 - 13 holder
vi middagshvil ved
Understed Kirke.
Her kan man spise sin medbragte mad. Er vejret ikke det
bedste, spiser vi i sognehuset. Her vil der være kaffe og
the. Det er godt at tage drikkevand med, så man kan slukke
tørsten undervejs.
Efter middagshvilet går vi videre mod Sæby, og følger
stranden det sidste stykke. Vi forventer at nå Sæby Kirke
ca. kl. 16, hvor turen slutter med en kort andagt.
Herefter vil der blive sørget for, at deltagerne kan blive
kørt tilbage til Karup Kirke, hvor nogle af os har bil
parkeret.

Hvad er en pilgrimsvandring ?
En pilgrimsvandring er en vandregudstjeneste, hvor
man kombinerer en god vandretur og naturoplevelse
med andagt, stilhed, eftertanke og samvær med andre.
En pilgrimsvandring er også en mulighed for at standse
op og mærke efter, hvad livet er, hvad der er betydningsfuldt. Her kan man også få vendt tanker om og
med Gud, og hvad det betyder i livet.
I den Hellige Birgittas bøn beder vi:

“Herre, vis mig din vej og gør
mig villig til at gå den”.

