Nordjysk Pilgrimsforening indbyder:

Lørdag 3. marts Pilgrimsdag 2018
med foredrag, generalforsamling og spændende nyt
fra pilgrimmenes verden

Sted: Nørre Uttrup Kirke Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby
ALLE ER VELKOMMNE TIL AT
- Møde andre pilgrimme, tale sammen, lytte sammen, spise sammen, bede og synge sammen
- Høre Claus Søndergaards foredrag: Tilbage til livet
- Være med til generalforsamling i Nordjysk Pilgrimsforening
- Høre vores tysk/norske medlem, Steinar Pettersen, fortælle og vise billeder om pilgrimsfærd til
fods og med båd ad Sunnivaleia i Norge, med ham selv som pilgrimsleder.
- Tage med: Pilgrimsledere indbydes til at medbringe tryksager / billeder og lign., som kan
fremlægges eller deles ud. (Send lige en mail til pilgrimnord@gmail.com og fortæl, hvad I
kommer med)
Program
09.00 - 09.30 Morgenkaffe m. rundstykker
09.30 - 10.00 Morgenandagt v/ Henrik Busk Rasmussen Nr. Uttrup Kirke
10.00 – 11.30 Foredrag: Claus Søndergaard fra Vadum gik ned med stress og depression og
endte i total opløsning. Men tro, psykologi og den nære familie hjalp ham på fode
igen. En gribende og lærerig fortælling, hvorom Claus Søndergaard har skrevet
bogen, Tro Stress og depression.
11.30 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 En kort vandretur
14.00 - 15.00 Generalforsamling for ”Nordjysk Pilgrimsforening”
NB: Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen alene. Her kan alle pilgrimme
deltage, men kun medlemmer, som har betalt årets kontingent, har stemmeret.
(Den efterfølgende kaffe koster kr. 25,-, hvis man ikke har betalt for hele
pilgrimsdagen). Dagsorden udsendes til medlemmerne.
15.00 - 15.30 Kaffe.
15.30 -16.00 Steinar Pettersen: En pilgrimsvandring over sø og land ad Sunnivaleia.
Steinar bor i Kiel, hans forældre er fra Norge og Tyskland, og Steinar taler både tysk
og et let forståeligt norsk.
16.00 – 16.30 Pilgrimsandagt v/ Peter Grarup
Tilmelding:

Senest 19/2 til mail: pilgrimnord@gmail.com eller tlf. 20 88 58 94

Pris:

Kr. 150,00 senest 19/2 til kasserer, Else Skak Jensen, på
konto nr. 7420 1202137 eller Mobile Pay 66992
______________________________________________________________________
Læs mere: www.pilgrim-nordjylland.dk

