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PILGRIM MORS

Vil du med?

Pilgrim Mors ...på egen hånd

Pilgrimsvandringen 2019

Pilgrim Mors.. på egen hånd...eller i kajak

foregår i uge 24
med start 2. pinsedag, mandag den 10. juni.

Gå eller ro rundt om den smukke Limfjordsø,
Mors.
Oplev de enestående molerlandskaber på
Nordmors,
Besøg nogle af Nordeuropas smukkeste
strandenge på Sydmors.

På PilgrimMors kan du altid finde vej,
for du kan bare blive bag ved Inger.
Og Kirsten samler dig op, hvis du
bliver skadet.
Ny åndelig vejleder på Pilgrim Mors

Folderen til 2019 vandringen kan downloades HER
Flemming Behrend Oppenhagen (troubadour og
danskamerikaner) har lavet en video om Pilgrim
Mors 2016. Se videoen HER

Jeg hedder Lene Suh Nicolaisen og er 42 år og
uddannet teolog fra Århus. Min tro er næret af andre
kristne traditioner og både Taizé og den ignatianske
spiritualitet har formet mig meget. Jeg har taget min

En vandring ad Kystruten på 150 km ...som fra
Nazareth til Jerusalem
- delt op i 7 dagsetaper samsvarende de 7 pilgrimsord:
Langsomhed - Frihed - Enkelhed - Bekymringsløshed Stilhed - Fællesskab og Åndelighed.

Læs også hans beretning "Om det at vandre ind til
det væsentlige i livet" ved at klikke HER

På pilgrimsvandringen forener vi vores tro og
menneskers søgen efter indre ro og mening med
livet - med fysisk aktivitet og bevægelse.
Vi går sammen og hver for sig.

uddannelse som retræteleder hos jesuitterne i
Canada, hvor jeg også i perioder har været tilknyttet
deres retrætecenter. Jeg har afholdt retræter i
Danmark på Ådalen retræte og i Skovhuset ved Sdr.
Vissing. Den daglige trospraksis har været en
integreret del at mit liv i mange år, og jeg stræber efter
en daglig stilletid morgen og aften og en årlig retræte. I
mit arbejdsliv har jeg været generalsekretær i Danske
Kirkers Råd, international konsulent og
udviklingskonsulent i KFUM og KFUK, præst og nu
konsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen i København,
hvor jeg også får noget erhvervserfaring udenfor den
kirkelige verden.

Benedicte Tønsberg, Sognepræst og stifter af Pilgrim
Mors har fundet smukke illustrationer, tekster, sange
og salmer til Pilgrimspasset, der desuden indeholder
en mængde praktiske informationer (bl.a. GPS
koordinater til kajakroerne)
Læs mere HER

7 dages vandring med ALT betalt: 3.300 kr.
Også mulighed for delkøb.

Se Harald Wischmanns film "En dag
under
Pilgrim Mors" fra 2017-vandringen ved at
klikke HER

Få gode råd fra en erfaren pilgrim! KLIK HER!

Genoplev musikken fra mysteriespillet
ved "Pilgrimsorkestret Mors"/"valfart"

Læs mere om pilgrimsordene her
Pilgrimsberetninger. Læs her

Gense "De 7 døre" fra 2013 her
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