
Nyhedsbrev og invitation til Birgittaforeningens årsmøde 2016. 

 

Den Danske Klosterrute kan i år fejre jubilæum i og med det første bind i en guidebogserie om 

denne rute udkom sommeren 2006. 

I Birgittaforeningens bestyrelse har vi derfor valgt Den Danske Klosterrute som tema på 

foreningens kommende årsmøde, både for at bakke op omkring projektet, men også for at gøre 

opmærksom på det potentiale denne rute rummer, - også her lokalt for Mariagerfjord-området. 

Den Danske Klosterrute er på ialt ca. 2000 km, og den går – i modsætning til andre indenlandske 

ruter - gennem hele Danmark, - lige fra Helsingør til Frederikshavn.                                                      

I guidebøgerne beskrives ruterne detaljeret, ligesom der oplyses om overnatningsmuligheder og 

spisesteder m.v. På klosterruten går man – så vidt det er muligt, - gennem Danmarks smukkeste 

natur ad mindre veje og stier, og passerer her undervejs kirker og kultur-seværdigheder samt 

steder, hvor der i middelalderen var klostre, - som eksempelvis Maribo og Mariager. 

Forfatter og idémanden bag projektet er præst og cand.mag. i tysk og kristendomskundskab 

Jens Kristian Krarup, - også tidl. højskoleforstander og rektor f. Folkekirkens Pæd. Institut.      

Han besøgte os i forbindelse med Birgittaforeningens årsmøde i 2009, hvor han fortalte om 

projektet, og lagde efterfølgende ruten fra Viborg og videre nordpå her omkring Mariager.  

 

       

          Den Danske Klosterruteføring gennem Danmark.                  Jens Kristian Krarup og Bent Walbom i Mariager. 

 



I 2014 havde vi efterfølgende et vellykket Peregrinus  i samarbejde med Foreningen Den Danske 

Klosterrute og Mariager kirke her i Mariager.    

 

     

                                                                               Foto fra Peregrinus 2014              

 

 I Bogserien om Den Danske Klosterrute er der siden 2016 foreløbig udgivet 7 guidebøger over 

del-ruter gennem Danmark, og strækningen fra Viborg til Frederikshavn – via Mariager - er den 

sidste del af projektet som nu ”står for tur”, - og det vil vi i Birgittaforeningen gerne støtte op 

omkring. Se evt. yderligere information på foreningens hjemmeside: www.klosterruten.dk  

I anledning af Den Danske Klosterrutes 10 års jubilæum er der næste år nemlig også planlagt en 

fortløbende vandring gennem hele Danmark. Denne vandring starter 2. påskedag, d. 17. april fra  

Helsingør -  og slutter d. 24. september i Frederikshavn.  

Vandringen på Birgittaruten fra Viborg til Mariager – og videre fra Mariager til Aalborg finder 

sted fra d. 16/8. til d.7/9., og i Birgittaforeningen håber vi - i samarbejde med foreningens 

medlemmer, - Mariager kirke – og diverse lokale foreninger - her at kunne medvirke til, at alle 

de gæster, der i forbindelse med jubilæumsvandringen kommer her til området, må få en god og 

uforglemmelig oplevelse med sig hjem fra Mariager. 

http://www.klosterruten.dk/


 

Derfor denne invitation: 

 

Birgittaforeningen i Mariager 

inviterer til årsmøde torsdag den 27. oktober kl. 19.00 Mariager Klosterbygning. 

Program:                                                                                                                               
Foredrag med pilgrimsleder Karen-Marie Holst Jannerup :                                                                    

”Pilgrimsvandring før og nu – med Den Danske Klosterrute som eksempel”. 

 

Herefter generalforsamling jfr. foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 

 

             Valg af dirigent. 

1. Formanden aflægger beretning fra årets gang i ord og billeder 

2. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

3. Fastsættelse af kontingent 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

5. Valg af suppleanter 

6. Eventuelt 

Birgittaforeningen er vært ved et let traktement og alle er velkommen,  enten til aftenens 

foredrag eller til hele programmet – helt afhængig af hvad man nu har tid og lyst til. 

 

Med venlig hilsen – og vel mødt ! 

f. Birgittaforeningen i Mariager                                                                                                                    

Helga Moos Iversen 

 

 

N.B. Af hensyn til traktement må man meget gerne tilmelde sig på mail: helga.moos@gmail.com      

mailto:helga.moos@gmail.com


  

  

  


