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Kære Birgitta-venner 

Jeg har glædet mig til at skrive til jer den her gang, for 
nu er der noget at skrive om. Ja, nu er der faktisk rigtig 
meget godt og glædeligt at skrive om og se frem til.  

I går, den 21. juni, var det sommersolhverv og årets 
længste dag. Det er de lyse nætters tid. Vi er 
efterhånden kommet igennem en pandemi. Mange af 
de begrænsninger vi har måttet leve med i lang tid er 
ophævet. Vi må mødes, vi må gå uden mundbind, alt er 
næsten som før. Og måske tænker vi lidt mere over, 
hvor dejligt det er, at være i live.  

 
Birgitta vandre-fortælling  
Vi tog forskud på forsommeren med en meget dejlig og 
vellykket ”Birgitta vandre-fortælling” lørdag d. 29.5. 
Tak, til alle jer, der gik med ad små snoede stier i den 
grønne fortryllende skov.  Det var en strålende dag 
 

 
Helga Moos Iversen ledte den store flok gennem 
Munkholm Anlægget og den gamle fortælling om 
Birgitta. Fortællingen blev understøttet på poetisk vis af 
svensk visesang. 
 

 

 
 

Midsommervandring  
Torsdag d. 24. juni, kl.18.30 
 
Det er godt at have gode traditioner, og det har vi i 
Birgittaforeningen. En af dem er Midsommervandring. 

Torsdag den 24. juni, Sankt Hansdag, inviterer 
foreningen alle – både medlemmer og ikke-
medlemmer - til at fejre, at det er midsommer.  

Jørgen Kruse er igen i år guide, og også i år kan man 
glæde sig til at høre Jørgen læse uddrag af nyligt afdøde 
præst og forfatter Johannes Møllehaves humoristiske 
og poetiske tekster. Hvilken tekst Jørgen vælger, er 
endnu uvist, men der skulle være gode chancer for at 
komme til at trække på smilebåndet.   

Vandringen er på ca. 5 km. Den begynder på Mariager 
kirkes parkeringsplads kl. 18.30 og slutter ved 
bålpladsen i klosterhaven med sang fra 
Højskolesangbogen, et glas vin/vand og hyggeligt 
samvær. 

Det er gratis for børn og foreningens medlemmer at 
deltage. 25 kr. for ikke-medlemmer.  

 

 
Morgensang i kirken  
Onsdag d. 9.juni var en lille flok samlet til sommerens 
første morgensang. Efter en dejlig stund i kirken med 
ord og salmer at forundres over, bød kirken på kaffe og 
rundstykker i pavillonen i klosterhaven.  
En dejlig og hyggelig  start på dagen.  
 
Der er morgensang igen d. 23.6; 14.7; 28.7; 11.8, og 
hver gang vil der efterfølgende være en kort vandring i 
nærområdet. 
 
Onsdag d. 25.9 er sommerens sidste morgensang.  
Der sluttes, som vi begyndte med kaffe og rundstykker 
i pavillonen – og ingen vandring.  
Kom, og tag din kæreste, dit barnebarn, din ven eller 
nabo med. 
 
 



 
Fra morgensangs-vandring august 2020 
 

 

Pilgrimsvandring  
Lørdag den 21. august, kl. 10-16 
Vandring til fordybelse 
Vi mødes på P-pladsen ved Mariager kirke, og vandrer 
ad mark- og skovstier til Vester Tørslev kirke- og 
kirkegård, hvor der er anlagt et område med vilde 
blomster og en bænk for den, der ønsker en stille stund 
til ro og fordybelse.  

Der vil blive fortalt om kirken, én ad Danmarks mindste. 
Du skal selv medbring mad og rigeligt at drikke. 

Vandringen planlægges og ledes af Anni Engedal og 
Kirsten Thomsen. 

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer. 

 

 

Vester Tørslev kirke 

Pilgrimsvandring  
Søndag den 19. september 2021, kl. 10 
Tema: Livgivende kilder. 
Dagen begynder med gudstjeneste i Mariager kirke kl. 
10. Kan man ikke være med dér så ca. kl. 11.15 udenfor 
kirken. Efter gudstjenesten kører vi i private biler til 
Glenstrup, hvorfra turen udgår.  

I Glenstrup springer der flere såkaldt hellige og 
helbredende kilder. Her har tidligere tiders pilgrimme 
valfartet til for at drikke og vaske sig og således blive 
helbredt for sygdomme.  

Mens vi vandrer i tidligere pilgrimmes fodspor, vil vi 
lade os fylde af naturens og historiens vingesus. Noget 
af vandringen vil forgå i stilhed, hvilket kan gøre både 
naturoplevelser og eftertanker mere intense. Vi vil gøre 
holdt ved kilderne, og lade os fylde med liv ’fra kilder 
udenfor os selv’.  

Vandringen slutter med ”Toner fra Himlen” – en 
meditativ koncert, ca. kl. 14. I tilfælde af dårligt vejr, 
håber vi, at vi kan være i Glenstrup kirke 
 
Birgittaforeningen serverer en sandwich til frokost. 
Medbring selv rigeligt at drikke.  

Af hensyn til kørsel fra Mariager kirke er det nødvendigt 
med tilmeldelse til Grethe Holmriis, tlf. 51 83 84 90, 
mail gholmriis@gmail.com. Vi vil gerne vide, om du 
ønsker kørelejlighed, eller om du har ekstra plads i 
bilen.  

Nærmere info om program kommer senere på vores 
hjemmeside www.birgittaforeningen.dk 

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer.  

 

Mare kilde i Glenstrup 



Er det tilfældigt – eller er det mon dig, Gud? 
Foredrag torsdag d. 23. sept. 2021, kl. 19.00 
 
Inge og Jørgen Fuchs fortæller fra deres tid som lærere 
på Kildevæld Efterskole i Kolding, om Euro Class, en 
klasse for de 16-18 årige. Og om fantastiske, og ikke 
altid ufarlige, oplevelser, de har haft på rejser med de 
unge i og udenfor Europa. Det er oplevelser, der har 
gjort stort indtryk, og som har fået dem til at spørge ”Er 
det tilfældigt – eller er det mon dig, Gud?”  

Inge og Jørgen har indtil for nylig boet i Mariager.  

Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer. 

 

Inge og Jørgen Fuchs 

 

Årsmøde med generalforsamling og foredrag  
Torsdag den 28. okt. 2021, kl. 19.00. Klostersalen, 
Klosterstien 12, Mariager.  

Vi måtte som bekendt aflyse årsmødet sidste år på 
grund af. Covid 19. I år tror vi på, at det bliver til noget. 
Vi glæder os over,  at vi igen kan være sammen og til at 
møde pilgrimspræst i Viborg stift, Christian Kjær Bjerre. 
Christian vil krydre årsmødet med fortælling om at 
være pilgrim i dag.  

Han kalder sit foredrag ”mens han traskede hen ad den 
hvide skovsti…” og spørger efterfølgende ”Hvad gør, at 
en pilgrim tager ud på en hvid skovsti? Hvad kan man 
få øje på, når man trasker afsted?”  

Det er gratis at deltage  

Julevandring om De tre vise mænd 
Mandag d. 27. december 2021, kl. 14.00 
Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af 
Johannes Møllehaves beretning om De tre vise mænd, 
mens vi vandrer i samlet flok gennem det smukke 
Munkholm anlæg. Måske pudret hvidt af sne???  
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet 
terræn. 
Det er jule-gratis at deltage 
 
 
Aftensang i Mariager kirke kl. 19.00 
Som det sidste skal nævnes, at der også i dette efterår 
er aftensang. For dem, der har lyst, mødes vi på 
Himmerigs Plads kl. 18.30 og vandrer sammen til kirken. 
Datoer: 14.9 – 26.10 – 16.11.  
 

 

 

Birgittaforeningen ønsker alle en dejlig sommer.  

Glæd jer og nyd sommeren, så længe den varer, 
for den ’flyr som et drømmerigt blund’.  

 

Med kærlig Birgitta-hilsen / Grethe 

 

 

 

Birgittarosen

 


