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Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
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Den hellige Birgittas bøn:
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.
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Sl. 139,5:
”bagfra og forfra omslutter du mig, og du lægger din hånd på mig.
At fatte det er mig for underfuldt, for højt, jeg evner det ikke.”
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Keltisk velsignelse:
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd!
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Næste pilgrimsvandring i Aalborg:
Søndag 1. december kl. 11.30 foran Hans Egedes Kirke.
Læs mere: www.pilgrim-nordjylland.dk
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