Nordjysk Pilgrimsforening

Til generalforsamlingen 16/3 2019

Bestyrelsens beretning for året 2018
Nordjysk Pilgrimsforening har i sit fjerde leveår haft medlemstilgang og tæller nu 95 personlige medlemmer
medlemmer, og de to ” juridiske personer” Birgittaforeningen i Mariager, og Pilgrim Mors. Foreningen har
en pæn størrelse, men vi vil fortsat arbejde på at blive flere. Medlemsopbakning har stor betydning for de
aktiviteter foreningen gerne vil fremme.

Foreningens aktiviteter i 2018
1. Nytårsvandring d. 6. januar
Godt 20 var med på en dejlig vandring ved søer, i skov og på bakker, som Gunhild og Peter Grarup havde
planlagt. Gunhild havde indlæg til eftertanke under vandringen og Peter hold vesper i Godthåb Kirke. Dagen
sluttede med samvær, suppe og sange i Svenstrup Sognegård.
2. Tur til Hamburg 23. – 25. februar
Den nordjyske tilslutning til 10 års jubilæet for pilgrimsarbejdet v/ Jacobikirken i Hamborg var begrænset.
Vi fire der drog afsted fik en rigtig god oplevelse ved at møde pilgrimme fra mange lande og deltage i bla
pilgrimsgudstjeneste og -messe lørdag med 1000 deltagere.
3. Pilgrimsdagen d. 3. marts
Pilgrimsdagen startede med et tankevækkende foredrag af Claus Søndergaard, der fortalte om sin bog, og
dermed sit liv, med tro, stress og depression.
Efter frokost tog Henrik Busk Rasmussen deltagerne med på en times vandring ud til Kridtgraven.
Herefter blev der afholdt generalforsamling, som foreskrevet i foreningens vedtægter.
Efter en tiltrængt kaffepause, fortalte Steinar Pettersen, vores tyske pilgrimsven med norske rødder, om en
spændende pilgrimsvandring i Norge kaldet: Over sø og land ad Sunnivalleia.
4. Cafeaftener
Der blev i 2018 afholdt to cafeaftener.
Den. 14. 2. skulle Bente Næsby og Poul Erik Jensen fortælle om deres møde med flygtninge fra Burma. De
måtte desværre melde afbud pga. sygdom. I stedet fortalte Ernst Hansen om en studietur til kirker på
Færøerne.
Den 9. 10. fortalte Gunhild og Peter Grarup i ord og billeder om Den hellige Birgitta af Vadstena.
5. Pilgrimmenes Dag – St. Bededag 27. april
I samarbejde med Viborg Pilgrimscentrum, Birgittaforeningen i Mariager, Pilgrim Mors og Nordjysk
Pilgrimsforening blev Pilgrimmenes Dag afholdt i Mariager. Efter højmessen og en veltilrettelagt vandring
hørte vi et spændende foredrag af den svenske biolog Stefan Edmann, der har gjort sig mange tanker om
klimaforandringer og omsorg for skaberværket.

6. Pilgrimssommer 26. til 29. juli
Som noget nyt forsøgte vi os med Pilgrimssommer. Vi lånte Nr. Uttrup Kirke, hvor vi indrettede
pilgrimherberg. Det fungerede rigtig godt. Der var 14 tilmeldte, som havde gode dage med dejligt vejr,
lækker mad, indholdsrige samtaler, latter og alvor, forfriskende og fod- og fjordbade. Vi havde planlagt to
korte vandringer torsdag aften og søndag morgen inden højmessen, og to længere vandringer. Fredag
vandrede vi Egholm rundt og gik tilbage mod herberget langs fjorden. Lørdag gik vi i Hammer Bakker. Det
hele blev bundet sammen af daglige andagter og vandringsoptakter, der satte fokus på dagenes tema: ”Der er
noget, der er tørre end dig!”. Evalueringen den sidste dag var positiv og endte med en opfordring til, at
gentage et arrangement næste år. Og det gør vi så.
7. Medlemsarrangementet i Lille Vildmose 18. august
Året medlemsarrangement gik til Lille Vildmose, et fascinerende sted. Vi mødtes ved centeret, hvor vi
startede med at se en film om elgene, og hvordan de blev sat ud i mosen for år tilbage. Derefter gik vi
gennem museet og alle prøvede ørnesimulatoren, hvor man på forundelig vis flyver som ørnen rundt over
mosen og lander i et højt træ. Madpakkerne spiste vi i ”laden”, og mætte vandrede vi rundt i området ved
centeret, så vildsvinefodring og var oppe i Kadavertårnet.
Derefter vandrede vi ud til den nyetablerede Lille Sø, som ikke er så lille endda. Her kan man se fugle. I
biler kørte vi til en P-plads i udkanten af mosen. Herfra vandrede vi op til Kællingebjerg, en gravhøj på den
gamle kystskrænt, hvorfra der er en fin udsigt over mosen. Turen i moseområdet sluttede med en vandring i
Portlandsmosen. Men dagen sluttede først efter en andagt v/ Dokkedal Kirke, som ligger smukt omgivet af
fyrretræer.
8. Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt fire møder. Tre af møderne i Nørre Uttrup Kirke et i Folkekirkens hus.
Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamling fuldtallig, da Henrik Busk Rasmussen blev valgt ind i
bestyrelsen. Ulla Nørgaard blev valgt bestyrelsesmedlem.
Da der i bestyrelsen ikke var nogen, der så sig i stand til at tage posten som kasserer, har Hanna Hansen
påtaget sig denne opgave.
Der er et godt samarbejde i bestyrelsen. De første år var der så mange ideer, der var op at vende, så vi var
ved at kvæle os selv. Vi vil fortsat gerne modtage nye ideer, men nu har vi et flow året igennem, som vi
gerne vil have til at virke.
9. Foreningens Kommunikation.
Foreningens hjemmeside har en meget stor betydning. Der er al mulig grund til at sige Peter tak for det store
arbejde, han udfører. Peter sender jævnligt nyhedsbreve ud til knap 300 modtagere. Hjemmesiden er også
portal for rigtig mange af de vandringer, som finder sted her i Nordjylland. Jeg ved, at Peter med glæde
modtager det hele, og vil opfordre alle til, at sende vandringer og arrangementer til ham. Ligeledes har
foreningen en Facebook – konto, bestyret af Ernst Hansen, som vi kan se bliver fulgt godt, når vi lægger
noget på den.
10. Samarbejde med andre pilgrimsforeninger.
Nordjysk Pilgrimsforening samarbejder med Birgittaforeningen i Mariager, Viborg Pilgrimscentrum, Viborg
Pilgrimshus og Pilgrim Mors. Vi holdt et fælles møde d. 24. 10. i Svenstrup Sognegård, hvor vi udvekslede
erfaringer. Der blev aftalt, at vi i fællesskab skal fremme kendskabet til Pilgrimmenes Dag, St Bededag.
Næste møde i 2019 er aftalt.
Nordjysk Pilgrimsforening er medlem af Danske- Kultur og Pilgrimsruter, der er en paraplyorganisation for
foreninger, der arbejder med pilgrims- og kulturhistoriskvandring i Danmark. Foreningen repræsenterer
desuden den europæiske kulturrute ”The route of Saint Olav ́s Ways” i Danmark. Foreningens opgave er
ikke at lave vandringer, men at linke til de vandringer, medlemsforeningerne udbyder, se
www.kulturogpilgrim.dk
11. Arbejdsgruppen ”Pilgrimscenter i Aalborg”.
Pilgrimscenter i Aalborg har høj prioritet for pilgrimsforeningen. Det er dog her, fortsat svært at se
fremskridt. Vi har i det forløbne år haft møde med domprovst Niels Christian Kobbelgaard, der som bekendt

indgår i arbejdsgruppen. Vi føler ikke at der mangler velvilje, men der er nogle lokalemæssige kabaler, som
skal gå op.
Vi er af den overbevisning, at et pilgrimshus / pilgrimscenter skal forankres i folkekirken. Både folkekirken
og pilgrimsbevægelsen kan høste gavn heraf.
Det er vigtigt, at vi finder de rigtige lokaler og den rigtige model for driften af et pilgrimscenter.
Vi er meget taknemlige for, at Nørre Uttrup Kirke stiller lokaler til rådighed ved vore arrangementer.
12. Pilgrimsbog
Ikke alt er lige let. Ved sidste års beretning fortalte vi, at der var nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede
med en ny Pilgrimsbog. Vi holdt nogle meget berigende møder, med en åben og ærlig dialog om ønsker og
behov til bogens indhold. De viste sig at være så forskellige, at det ikke gav mening.
Men pilgrimsbevægelsens værdi er vi alle enige om. Og det, at vi er forskellige, er berigende.
Tak til bestyrelse og alle samarbejdspartnere for godt og konstruktivt arbejde i det forløbne år. Der har været
en god stemning.

Tak til alle jer som er medlemmer. I er grundlaget for foreningen.
Vi ser frem til gode oplevelser og berigende samvær i 2019.
Bestyrelsen.

