
Nyhedsbrev maj 2018 
 

Kære medlemmer af Birgittaforeningen i Mariager. 
 

 
 

”Rundt i verden er dejlige riger 

ingen vår som en maj i vort land.” 
 

Sådan hedder det i Holger Drachmann’s ”Maj-vise” fra 1897, og disse linjer kom mig i erindring 

med den maj måned, som vi har oplevet her i år. Personlig mindes jeg i al fald ikke førhen at 

have oplevet en så tidlig og varm forsommer.  
 

Hvornår handler en usædvanlig varm maj om såkaldt ”Menneskeskabte klimaændringer”,  og 

hvad kan man i givet fald så selv foretage sig i forebyggende øjemed ?  
 

Dette bringer igen tankerne tilbage til ”Pilgrimmenes dag”, som på Bededag i år d. 27. april blev 

fejret her i Mariager i et samarbejde mellem de fire foreningen Nordjysk Pilgrimsforening, 

Pilgrim Mors, Viborg Pilgrimscentrum og Birgittaforeningen i Mariager,  hvor dagens tema var 

”Forundring – omsorg for skaberværket”.  

Der indledtes med højmesse i Mariager kirke v. sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen. Han 

deltog også i den efterfølgende pilgrimsvandring, hvor han undervejs gav ord med på vejen 

inspireret af Kristuskransen, der – i relation til dagens tema – nu har fået tilføjet en grøn 

miljøperle, som skal symbolisere og påminde os om menneskets ansvar for skaberværket. 

 

 
Foto fra ”Pilgrimmenes dag” i Mariager 

 

Et højdepunkt på dagens program var efter vandringen også et tankevækkende foredrag med 

den svenske biolog og forfatter Stefan Edman. Han præsenterede her sit bud på en miljøvenlig 

strategi med henblik på en bedre verden med udgangspunkt i følgende fire refleksionsord: 

Förundran, Förståelse, Förändring og Förtröstan.   

 

 



Citat Stefan Edman :  ”Min allerdybeste kilde til engagement for en bedre verden hedder 

forundring. Forundring over alt levende og skaberværkets skønhed og visdom. Videnskaben kan 

hjælpe os, poesien, musikken, kunsten, og vores egne strejftog gennem skov og eng. Forundring 

fylder os med kærlighed, ærbødighed og med den kraft som behøves, for at vi kan klare at deltage i 

kampen for en bedre verden”.  

 
 Foto af Stefan Edman 

 

M.a.o. hvad sker der, når vi ikke bare haster afsted, men giver os tid til at lægge mærke til de 

øjeblikke af naturens undere, som vi oplever på vandringerne ”derude”; - et hvidt tæppe af 

anemoner i skoven, - en solnedgang ud over fjorden eller lyden af fuglesangen og Sct. Peter 

kildens rislen i Maren Finds dalen ? 

Som jeg forstår den svenske biolog, så handler det om ikke blot at tage naturen som en 

selvfølge, men give os selv lov til at opleve den og lade sig forundre, hvilket igen vil kunne 

medvirke til en forståelse, som skal danne grundlag for den forandring som dermed rummer 

håbet for skaberværket i fremtiden.     
 

Det næste ”strejftog” på foreningens program bliver Midsommervandringen med Jørgen Kruse 

langs Mariager fjord den 21. juni. Ruten er på ca. 5 km og foregår i roligt tempo. Her fortæller 

han beretningen om Noas ark, og vi slutter af omkring bålpladsen i klosterhaven. 

I august måned tilbydes også en 2 dages pilgrimsvandring fra d. 4. -5. aug. over land og Mariager 

fjord med Anette Klattrup som turleder.  Se hele programmet på foreningens hjemmeside 

og/eller kontakt Anette på abk.21@live.dk / mobil 22176122. 

 

Endelig gør vi opmærksom på, at der i Mariager kirke også denne sommer er morgensang og en 

kort andagt kl. 9.00 ved en af kirkens præster henholdsvis den 19. juni, - 17. juli og 14.aug. med 

tilbud om en efterfølgende lille pilgrimsvandring ved en af os fra Birgittaforeningen. 
 

Ny databeskyttelseslov:  

Som medlem af Birgittaforeningen i Mariager modtager du dette nyhedsbrev jfr. foreningens 

medlemsliste, ligesom vi også udsender indbydelse til årsmøde m.v. til medlemmernes mail-

adresser eller pr. postadresse til de medlemmer, som ikke har en mailadresse. 

Såfremt du som medlem måtte ønske en anden procedure, vil vi venligst bede dig meddele det 

til foreningens kasserer Stella Andersen på mail: stella@post12.tele.dk eller på mobil 23813714. 
 

Med bedste hilsner – samt FRED OG ALT GODT 

f. BIRGITTAFORENINGEN I MARIAGER 

Helga Moos Iversen 

 www.birgittaforeningen.dk 
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