Praktiske oplysninger:
Undervisere: Hans-Erik Lindström, fhv. pilgrimspræst ved Den svenske Kirkes
pilgrimscentrum i Vadstena, forfatter bl.a. til Den lille Pilgrimsbog, Ernst Hansen,
formand for NPF, Gunhild Grarup, næstformand for NPF.
Anbefalet litteratur: Den lille Pilgrimsbog (bruges på kurset) og Pilgrimsliv, begge
af Hans-Erik Lindström, oversat til dansk af Elisabeth Lidell.
Sted: Sæby Fritidscenter og Hostel, Sæbygårdvej 32, 9300 Sæby.
Medbring: Sengelinned og håndklæde (IKKE sovepose). Sengelinned og
håndklæde kan tilkøbes på stedet for 70,- kr.
Medbring desuden indesko, rygsæk til vandringer, vandflaske, madkasse, kop evt.
termokande, praktisk tøj og fodtøj til vandring i skoven samt Den lille
Pilgrimsbog (skal bruges på kurset). Hvis du ikke har bogen, kan den bestilles ved
tilmelding (kr. 110,-).
Tilmelding: senest 1. april 2019 og spørgsmål til: Ernst Hansen, tlf.: 20 88 58 94,
mail: tilmeld.pilgrim.npf@gmail.com. Ved tilmelding bedes navn, adresse, tlf-nr.
og mail-adresse oplyst. NB. Ved tilmelding accepterer du, at dit navn mv.
offentliggøres på deltagerlisten. Max. 24 deltagere i dobbeltværelser.
Pris: 1250,00 kr. Ved tilmeldingen betales depositum: 400,- kr. Resten (850,- kr.)
betales senest 1. april 2019. Beløbene indsættes på konto nr. 7420 1202137
(Nordjyske Bank). Husk tydeligt navn. (Framelding uden tab af depositum senest
14/4. Efter denne dato tilbagebetales alene 850,- kr.)
Det anbefales at søge menighedsrådet om hel eller delvis dækning af kursusbeløbet.
Deltagerbrev: udsendes efter 1. april med flere praktiske oplysninger og en
deltagerliste.
Udstilling: Der vil være udstilling af diverse bøger og materialer. Medbring gerne
program/foldere/ materiale fra dit pilgrimsarbejde til de øvrige deltagere.
FRED OG ALT GODT

Nordjysk Pilgrimsforening indbyder til

PILGRIMSLEDERKURSUS
26 - 28. april 2019
Sæby Fritidscenter og Hostel
Kurset afholdes med tilskud fra Aalborg Stiftsfond

Nordjysk Pilgrimsforening

www.pilgrim-nordjylland.dk

Pilgrimslederkursus 2019
Grundkursus i at planlægge og gennemføre pilgrimsvandring.
”I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske
Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i
hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både
kirkevante og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at møde
mennesker på, langt uden for kirkens grænser.”
Sådan skrev Hans-Erik Lindström sidste år i et brev til Den svenske Kirke. I Danmark har vi i mange år nydt godt af inspirationen fra Sverige, ikke mindst fra
Hans-Erik og Pilgrimscentrum i Vadstena.

PROGRAM:
Fredag:
11.30
12.00
12.30-13.30
13.45
15.15
16.00

17.30
18.30
19.30
Lørdag:
8.00
9.00
10.00

Fra pilgrimslederkursus 2009 – Hans-Erik underviser i teori og praksis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Også her hos os oplever vi, at det gror. Mange vandrer – alene eller i fællesskab. I
de fællesskaber, der opstår på vejen, møder vi de store og dybe spørgsmål, som de
nu klassiske pilgrimsord viser hen imod: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed,
enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.
Med dem som baggrund vil kurset tage fat på nogle helt centrale emner: Hvad er
overhovedet pilgrimsvandring? Hvad er pilgrimslederens opgave? Planlægning af
”den ydre vandring”, kort og stier, program og alt det praktiske til vandringer.
”Den indre vandring” – fordybelsen, andagterne, samtalerne.
Det sker i vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi skal lytte, og vi skal vandre
sammen i den dejlige Sæbygård Skov.

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

12.15
13.30
15.00
16.00
18.00
19.30
Søndag:
7.30
9.00
9.15
Ca. 12
13.30
Ca.15.30

Ankomst. Kaffe, the og sandwich
Velkomst, præsentation og praktiske oplysninger
Kort vandring
Modul 1: Pilgrimmens sjæl, forankring i Bibelen
v. pilgrimspræst Hans-Erik Lindström
Kaffe/the
Modul 2: Pilgrimmens syv nøgleord: langsomhed, frihed,
enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed
Pilgrimstanker v. Hans-Erik Lindström
Værelsesuddeling
Aftensmad
”Delande” - Samtale om pilgrimsvandringer
Aftenbøn (completorium) – kaffe/the
Morgenmad
Morgenbøn (laudes)
Samtale om teksten. Kaffe
Modul 3: Om den ydre vandring v. Ernst Hansen / Gunhild Grarup
Temavandring 1 i Sæbygård Skov, ledet af Hans-Erik Lindström
Frokost
Temavandring 2 i Sæbygård Skov, ledet af Hans-Erik Lindström
Kaffe/the
Modul 4: Om den indre vandring og meditationen v. Hans-Erik
Lindström. Med oplæg til søndagens vandring
Aftensmad
En pilgrimshistorie v. Gundhild og Peter Grarup
Aftenbøn (completorium) – kaffe/the
Morgenmad
Forberedelse til vandring, madpakkesmøring
Morgenbøn (laudes)
Modul 5: Pilgrimsvandring med medvirken af deltagerne ledet af
Hans-Erik Lindström
Pilgrimsmesse – frokost og middagshvil
fortsat vandring
Afslutning. Kaffe/the.

