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Advents og julehilsen fra Nordjysk Pilgrimsforening.
Kære Pilgrimme!
Den mest almindelige måde at starte en advents - julehilsen på, er at undre sig over, at det allerede igen er tid for en
sådan hilsen. Hvad angår dette, er der intet nyt under solen. Det er sikkert godt, for det betyder vel, hvis vi har det
sådan, at året fyldte tilværelsen med, forhåbentlig, gode oplevelser.
Jeg tør godt stå inde for, at bestyrelsen synes, at dette år er gået hurtigt, og at året er blevet beriget med mange gode
oplevelser, i samværet med jer medlemmer og deltagere ved foreningens arrangementer.
Som noget nyt i år, har der været afholdt Pilgrimssommer. Pilgrimssommer afholdtes med base I Nørre Uttrup Kirke,
hvorfra deltagerne tog på dagsvandringer. Det blev en rigtig god oplevelse, som gentages i dagene 25. – 28. juli 2019.
Der var stor tilfredshed med, at være i Nørre Uttrup Kirke, så her indkvarterer vi os igen i 2019. Eget pilgrimsdomicil
i form af et Pilgrimscentrum, er ikke inden for rækkevidde i 2019.
En af de traditioner som vi prøver at opbygge, er Pilgrimmenes Dag, som afholdes St. Bededag. I år blev det afholdt i
fællesskab med Pilgrim Mors, Viborg Pilgrimscentrum og Birgitta foreningen i Mariager. Mariager var hjemsted for
arrangementet, hvor den svenske biolog, forfatter og debattør Stefan Edman var indbudt. Dejligt at kunne lave et
vellykket arrangement i fællesskab. I 2019 afholdes Pilgrimmens Dag af de enkelte pilgrimsforeninger lokalt.
Der er mange flere oplevelser fra året 2018, som med rette kunne omtales, men det må vente til bestyrelsens beretning
på Pilgrimsdagen / generalforsamlingen d. 16. marts i Nørre Uttrup Kirke.
Som noget nyt i 2019 vil vi afholde et Pilgrimslederkursus, hvor ophavsmanden til pilgrimsbevægelsens syv nøgleord,
den svenske pilgrimspræst Hans-Erik Lindstrøm, vil medvirke. Bestyrelsen håber, at kurset vil blive vel modtaget. Vi
vil gerne være med til, at flere får lyst og mod til, at være pilgrimsledere. Biskoppen bakker op om kurset, og har givet
tilskud til det, så det kan afholdes til en overkommelig pris.
Vi lytter selvfølgelig også efter forespørgsler på vandringer, men kan desværre ikke efterkomme alle, derfor er nye
pilgrimsledere meget velkommen. Et af ønskerne, som vi i 2019 opfylder, er at vandre på Hærvejen fra Frederikshavn
til Ålborg. Første vandring fra Frederikshavn til Karup kirke, bliver d. 4. maj. De øvrige etaper er indlagt i
Pilgrimssommer 25. – 28. juli.
I bestyrelsen vil vi gerne lave arrangementer, der styrke både den ydre og indre vandring. Derfor fortsætter vi med
Pilgrimscafe aftener og afholder en ekstra Pilgrimsdag, ud over generalforsamlingen. (læs arrangementskalenderen.)
I alt hvad vi planlægger, skal der være plads til stilhed og eftertanke. Vi bliver bombarderet med indtryk uanset hvor
vi befinder os. Derfor er det at vandre og at kunne være i stilhed sammen med andre mennesker umådelig værdifuldt.
Jeg var forleden til et foredrag med Iben Krogsdal, som har skrevet en salme som hed: Når bare der er kærlighed. Hun
fortalte, at sangen omhandler hendes bedsteforældre, der kunne sidde rigtig længe uden at sige noget, men ingen var i
tvivl om deres kærlighed.
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Når bare der er kærlighed, når bare du er nær
og ingen verdens sjæle er fordrevet,
men findes under himlen, hvor vi godt kan komme hjem,
som dem vi gennem årene er blevet
Når bare der er kærlighed, når bare der er tid
til timer, hvor vi sidder stille sammen
og siger næsten ingenting til dem, vi elsker højt,
men mærker, du er om os i dit amen
Når bare der er kærlighed, når bare vi er til
i lyset af din gennemgang der vælder
og guider os på vejen med en stille sikker hånd
som åbner sig i alt, hvad vi fortæller
Når bare der er kærlighed, når bare det skal ske,
at livets nye tråde stille væves
imellem os, så lysende at vi forbliver ét,
er ingen verdens åndedrag forgæves.
Skrevet over salme 73, 23-28.
Tekst Iben Krogsdal 2018

Med disse vers vil jeg ønske jer en rigtig god adventstid og velsignet jul, hvor der bliver plads til fest og
stilhed. Måske ses vi allerede 5. januar til den traditionsrige vandring i Svenstrup.

Fred og alt godt
Ernst Hansen

