
Nyhedsbrev februar 2023 - fra Birgittaforeningen i Mariager  

 

Retrætedag lørdag den 4. marts 

Da Birgitta levede som fornem og travl borgfrue med mand og otte børn, trak hun sig dagligt tilbage for at 

læse i sin bibel, for at meditere og bede. Allerede i ungdomsårene begyndte hun at høre Kristus tale til sig. 

Da hun blev enke i 40-års alderen, tog åbenbaringer til, som blandt andet pålagde hende at etablere en ny 

klosterorden, som populært kaldes Birgittinerordenen.  

Birgitta fik nøje beskrevet, hvorledes klosteret skulle bygges samt regler for livet i klosteret. Dagen skulle 

deles ind i tider til bøn, sang, bibellæsning og arbejde. Og sidst på dagen en times tid til almindelig samtale.  

Lørdag den 4. marts forsøger vi at leve os ind i, hvordan et liv i kloster var. For en dag trækker vi stikket, og 

gør som nonnerne - læser en bibeltekst, meditere, synger, beder og er i stilhed.  

Vi får ikke hver en lille celle, vi kan trække os tilbage til, men vi må være i klosteret, klosterhaven og kirken.  

Man siger, at Gud åbenbarer sig gennem tre bøger: Naturens bog – Det skrevne ord – og Hjertets bog. 

Birgitta læste alle tre bøger - det samme vil vi forsøge at gøre. 

 

Program  

9:30-10:00 Morgenkaffe i Munkesalen 

10:00 Morgensang 

10:30 Oplæg om ”Lectio Divina”, som betyder guddommelig læsning.  At læse Bibelen med hjertet.  

Derefter egen tid til fordybelse, refleksion, gåtur.  

12:00 Middagsmeditation 

12:30 Frokostpause med frugt og vand. Medbring egen madpakke 

13:00 Oplæg om ”Sensio Divina” – at læse og lytte til naturens budskaber. Derefter egen tid. 

15:00 Tag-selv-kaffe 

16:00 Afslutningssamling 

 

Dato: Lørdag den 4. marts 2023 

Sted: Mariager Kloster, Klosterstien 12, 9550 Mariager 

Pris: kr. 100. Betales på dagen - eller på MobilePay 96858 – tekst: ”Retrætedag” 

Retræteleder: Grethe Holmriis 

Tilmelding: Grethe Holmriis, e-mail gholmriis@gmail.com, mobil 51 83 84 90. 

mailto:gholmriis@gmail.com


Vandringer 

Fordi Birgitta var pilgrimsvandrer, er det at vandre en af de måder, Birgittaforeningen ønsker at udbrede 

kendskabet til hende på. At vandre sammen, både når der tales, og når vi går i stilhed, er med til at styrke 

fællesskab og fordybelse. Og det er jo en smal sag, at finde smukke vandreruter, når man bor, som vi gør- 

omgivet af fjord og skov. Så velkommen til forårets vandringer: 

 

Påskevandring - 2. påskedag, den 10. april. 

Efter gudstjeneste i Mariager kirke kl. 10, begiver vi os ud på en vandring, hvor vi tager tråden op fra 

fortællingen i gudstjenesten om disciplene, der ikke var så alene på deres vandring mod Emmaus, som de 

gik og troede, efter at Jesus var død. Temaet er ”Følgeskab”. Vandring på ca. 5 km. Medbring madpakke og 

noget at drikke. 

 

Bededag, den 5. maj  

Vi kobler os på en vandring fra Sem til Hem, arrangeret af Firekløver-kirkerne.  

Vi begynder kl. 10.00 i Sem. Hér får vi kaffe, rundstykker og en andagt ved Cicilie Inge Poulsen. Derefter 

vandrer vi mod Hem, ca. 4,5 km, i roligt tempo. Vi nyder foråret, gør holdt i Skrødstrup, hvor der vil være en 

kort andagt med nadver, før vi når Hem, hvor der serveres suppe.   

 

Midsommervandring torsdag den 22. juni.  

Vi mødes på kirkens P-plads kl. 18:30 og går mod fjorden og tilbage til klosterhaven. Jørgen Kruse går 

forrest og fortæller. Som afslutning samles vi i klosterhaven med bålhygge. Pris: 25 kr. 

 

Aftensang i Munkesalen - den 7. februar, 7. marts og 18 april. 

Aftensangen begynder kl. 17:00, men allerede fra kl. 16:15 er døren åben, og du er velkommen indenfor til 

en kop kaffe og en snak ved de små caféborde i det historiske rum. 

 

Morgensang 

I maj, juni, juli, august synger vi morgensang i kirken. Bagefter serveres en kop kaffe. Inden 

Birgittaforeningen inviterer på en kort vandring. Datoer kommer senere.  

                

Med hjertelig Birgittahilsen / Grethe.    


