Salme:
1. Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

2. Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

3. Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann

VELKOMMEN TIL AT GÅ MED:

6.-7. september: Vi ”indvier” Hærvejen og det nye herberg:

Pilgrimsvandring på Hærvejen i Vendsyssel
Fra Vodskov via Nr. Ravnstrup til Klokkerholm
Lørdag 6. september kl. 10.00: Mødested Vodskov Kirke
Vi vandrer nordpå ad Hærvejen til herregården Nr. Ravnstrup. (ca. 13 km)
Søndag 7. september: deltager vi i friluftsgudstjenesten i Ørum (kl. 11.00) og
vandrer videre ad Hærvejen til Klokkerholm. (ca. 10 km.)
Kl. ca. 15.00 med NT-bus (rute 73) tilbage til Vodskov / Aalborg. Du betaler selv
billetten
Tilmelding: Senest onsdag den 27. august (max. 10 deltagere).
Arr.: Gunhild og Peter Grarup, mail: p.grarup@gmail.com, tlf. 25 39 18 53.

Pilgrimslørdag 1. november i Nr. Uttrup Kirke
Læs mere: www.pilgrim-nordjylland.dk

Pilgrimsvandring d. 12/8 2014
En sommeraften-vandring på Egholm

Den hellige Birgittas bøn:
Herre vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den

Keltisk bøn:
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.

Aftenandagt Egholm 12/7 2014
Salme:
1. Fred hviler over land og by,
ej verden larmer mer:
fro smiler månen til sin sky,
til stjerne stjerne ser.

5. Som du, han er en fremmed her:
til himlen står hans hu,
dog i det stille stjerneskær
han dvæler her, som du

2. Og søen blank og rolig står
med himlen i sin favn,
på dammen fjerne vogter går
og lover Herrens navn.

6. O, lær af ham din aftensang:
fred med hver sjæl på jord!
Til samme himmel går vor gang,
adskilles end vort spor.

3. Det er så stille og så tyst
i himmel og på jord,
vær også stille i mit bryst,
du flygtning, som der bor!

7. Fred med hvert hjerte, fjern og nær,
som uden ro mon slå!
Fred med de få, som mig har kær,
og dem, jeg aldrig så!
B.S. Ingemann

4. Slut fred, o hjerte, med hver sjæl,
som her dig ej forstår,
se, over by og dal i kvæld
nu fredens engel går.

Bibelsk salme
(Sl. 23)
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.

Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.

Bibeltekst.
(Matt. 6,24-26)
Jesus siger: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og
drikke, eller for, hvordan I får tøj på. Er livet ikke mere end maden, og legemet
mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i
lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?
Bøn:
L: Gud, du lader dig ikke tjene af menneskehænder, som om du trængte til
noget. Det er dig, der giver alle liv og ånde og alle ting.
For i dig lever vi, ånder vi og er vi.
(Jfr. Ap.G. 17,24-25 og 28)
A: Giv os brød til krop og sjæl.
Giv os levende vand,
lad det i os blive en kilde til evigt liv.
Bevar os i din nåde.
Amen!
Fælles bøn: Fader vor ....
Velsignelse:
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. Amen

