Praktiske informationer:
Rejse til og fra Vadstena:

BIRGITTAREJSE
2019

Mødetid og sted: Torsdag d. 26. september kl. 7.45 v. Stena Line færge i
Frederikshavn. Fra Göteborg køres med bus og undervejs gør vi ophold i
Alvastra, klosterruin.
Hjemkomst: I Frederikshavn med færgen søndag d. 29. september kl. 19.25.
Ønsker nogen at rejse over København, finder vi ud af det.
Betaling: Betalingen dækker hele rejsen med ophold, alle måltider og hele
programmet i Vadstena. Der er fælles morgenmad på Stena Line på
afrejsedagen og aftenbuffet på vej hjem.
Pris: 3.650 kr.
Rejseledere: teolog og tidligere præst Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550
Mariager, E-post: gholmriis@gmail.com, tlf. 5183 8490.
og pilgrimsleder Karen-Marie Holst Jannerup.
Tilmelding: Snarest og senest 18. august 2019 til Karen-Marie Holst Jannerup,
Klosterjordet 8, 1. 1, 9000 Aalborg , E-post: kmhj@klosterruten.dk ; tlf. 2547
0425.
Ved tilmelding bedes navn, adresse, tlf.nr. og E-postadresse oplyst, og der
betales 500 kr. i depositum som kun tilbagebetales i tilfælde af sygdom.
Restbeløbet indbetales senest 18. august på Konto: 8145 0001288792.
Husk tydeligt navn.

PILGRIMSREJSE TIL
Den hellige Birgittas Vadstena
26. – 29. september 2019

Værelserne i Birgittasøstrenes gæstehjem fordeles efter deltagernes ønske,
og i den rækkefølge tilmeldingerne indgår.
Deltagerbrev udsendes en måned før rejsen sammen med udførligt program,
praktiske oplysninger samt en deltagerliste.
Denne folder kan udskrives fra hjemmesiderne www.klosterruten.dk og
www.birgittaforeningen.dk
Del gerne dette program med folk du tror, kunne være interesseret. TAK.
Birgittaforeningen i Mariager

Birgittarejsen arrangeres af Foreningen Den Danske Klosterrute og
Birgittaforeningen i Mariager.
Har du tænkt over, hvad den hellige Birgitta af Vadstena har at sige os i dag protestanter såvel som katolikker? I 1999 blev hun udnævnt af pave Johannes
II til at være skytshelgen for det nordlige Europa, for pilgrimme, læger og en
fredelig død. Men hvem var hun, og kan vi lære noget af hende?
Det kunne være spændende at møde denne usædvanlige kvinde, der var så
meget: mystiker, pilgrim, profet, politiker og grundlægger af en ny
klosterorden. Det kan vi jo ikke, men vi kan rejse til hendes elskede Vadstena,
og i ånden spole tiden tilbage til 1300-tallet.
Vadstena har siden middelalderen, hvor den hellige Birgittas visioner om et
kloster blev realiseret, været ét af Europas store pilgrimsmål, og der
kommer stadig mange tusind mennesker hertil hvert år. Den svenske kirke
har i mange år også haft et meget velbesøgt pilgrimscenter her og
samarbejdet og fællesskabet i denne lille svenske by på østsiden af Vättern,
er i dag meget økumenisk orienteret og præget af Den hellige Birgittas ånd.
På denne pilgrimsrejse skal vi bo på Birgittasøstrenes gæstehjem. Der vil
være daglige andagter og messer i både den gamle Klosterkirke, nu kirke
for svenskakyrkan, som alle er velkommen til at deltage i, og
Birgittasøstrenes relativt nye kirke vil også være åben for os.

Birgittasøstrenes gæstehjem.

Udover det fastlagte program vil der blive rig mulighed for at bade i
Vättern, gå ture i byen på egen hånd eller måske fordybe sig ved Birgittas
skrin i Klosterkirken.

Torsdag eftermiddag vil vi gøre stop ved Alvastra klosterruin. En
dansktalende guide fra Klostermuseet i Vadstena vil fortælle om Birgittas
liv her.
Fredag formiddag vil samme guide fortælle om den hellige Birgitta og vise
os rundt i Klosterkirken og på Vadstena Klostermuseum.
Fredag eftermiddag tilbydes en pilgrimsvandring med Kristuskransen.
Fredag aften vil én af nonnerne fortælle om deres liv og gerning og der vil
blive mulighed for at kunne stille spørgsmål.
Lørdag formiddag kører vi med bus til Ulfsåsa, Birgittas udde. Fra
parkeringspladsen vandrer vi ca. 2½ km til ruinerne af Birgitta og Ulf´s
hjem. Her vil vi holde pilgrimsmesse og spise den medbragte madpakke.
Lørdag eftermiddag vil en ældre pilgrim, Birgit Grefbäck, fortælle om
pilgrimslivet/Pilgrimscentret og Vadstena som pilgrimsmål.
Lørdag aften er der festlig sammenkomst i Birgittasøstrenes salonstue.
Søndag formiddag vil der være mulighed for at deltage i en katolsk messe
eller svenska kyrkans messe, inden afrejse mod Gøteborg/ København.

Billedet er fra Birgittasøstrenes kirke.

Den hellige Birgittas bøn kan være alle pilgrimmes bøn:
Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den.

