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>>Her

Nordjysk Pilgrimsforenings mål er at være et økumenisk mødested om kristen pilgrimspraksis.
Her har du en oversigt over foreningens arrangementer. I Pilgrimskalenderen kan du se mange
flere samt naturligvis alle de vigtige detaljer. Se dig om, måske finder du noget, du kan tage
med dig på din pilgrimsvandring.

Nordjysk Pilgrimsforening 2019:

Lørdag 5. januar kl. 13.00-19.00:

Onsdag 6. februar kl. 19.30:

Lørdag 16. marts kl. 9.00-16.30:

Nytårsvandring

Cafeaften i Nr. Uttrup kirke

Pilgrimsdag i Nr. Uttrup Kirke

Vi mødes i Svenstrup til den traditionelle

Mikkkel Salling Holmgaard fortæller om

Foredrag v. domprovst Niels Chr.

vandring med andagt i kirken og suppe i

”Back to Life”, der hjælper unge tilbage fra

Kobbelgaard om Storm P. Kort

sognegården.

ulykke og sygdom.

vandring og generalforsamling.

Lørdag 4. maj:

Fredag 17. maj:

Vandring ad Hærvejen (I)

Bededags-vandring Pilgrimmenes Dag

Fra Scandia Torv i Frederikshavn til Karup

Skørping St. - Lindenborg å - Gravlev Kirke.

Kirke. Ledes af Hanna og Ernst Hansen.

Ledes af Sten Erik Løvgren og Hanna og

>>Læs mere

Ernst Hansen.

Fredag 26.- søndag 28. april:
Pilgrimslederkursus i Sæby
Undervisning v. Hans-Erik Lindström,
Ernst Hansen, Gunhild Grarup.
>>Læs mere

>>Læs mere

Torsdag 25.- søndag 28. juli:

Lørdag 24. august:

Lørdag den 7. september kl. 10.00:

Pilgrimssommer i Nr. Uttrup Kirke

Medlemsarrangement

Vandring ad Hærvejen (III)

Vandring ad Hærvejen (II): Karup -

Mødested Bjørnager, besøg hos lokale

Fra Vodskov Kirke via Lindholm høje

Vodskov. Fælles overnatning, madlavning

kunstnere, vandring i Tolne Skov, afslutning

til Nørre Uttrup kirke. Ledes af Henrik Busk

og godt fællesskab.

i Sørig Kirke.

Rasmussen og Sten Erik Løvgreen.

>>Læs mere

>>Læs mere

>>Læs mere

Mandag 16. september kl. 16.30:

Torsdag 10. oktober kl. 19.30:

Lørdag 2. nov. kl. 9.30-17.00:

Vandring fra Vor Frue Kirke

Cafeaften i Nr. Uttrup Kirke

Pilgrimsdag i Folkekirkens Hus

ad en fin rute til Sct. Mariæ Kirke i Aalborg.

”Mit liv med Hildegard af Bingen”

Spændende foredrag v. Henning Kjær

Andagt og hyggeligt samvær.

v/ sognepræst Benedicte Tønsberg.

Thomsen, tidligere sognepræst og rektor.

>>Læs mere

>>Læs mere

Vandring, kloster-andagt.
>>Læs mere

Læs om meget mere i Pilgrimskalenderen >>Her

Vandreveje og
herberger

Pilgrimsspiritualitet

>>Her

>>Her

>>Her

Gode råd om
støvler, rygsæk,

Pilgrimshjemmesider

pilgrimspas

>>Her

Pilgrimslitteratur

Album - billeder
og fortællinger
>>Her

>>Her

Syv ord, der kan udtrykke en pilgrims længsel:
Langsomhed

Stilhed

Frihed

Enkelhed

Bekymringsløshed

Åndelighed

Fællesskab

("Delande")

"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske
længslen efter et liv med Gud." Pilgrimspræst Hans Erik Lindström
>>Læs mere

Der er masser af "camino"
i Danmark:

To forslag til din
egen vandring >>Her

På pilgrimsvandring med soldaten og præsten
På Viborg Stifts hjemmeside har vi fundet denne pilgrimsfortælling:
"Sidste år havde Harry Møller 12 veteraner fra Skive og Viborg med på en 130
kilometer pilgrimsvandring på Hærvejen. Han havde arrangeret vandringen
sammen med diakonipræst Steen Andreassen, hvor det handlede om mere
end bare at flytte fødderne. ---" >>Læs mere
Tekst og foto: Henrik Helms, Viborg Stift

Elizabeth Knox-Seith, pilgrim og præst:

At være pilgrim - en vandring i

Den danske Klosterrute:
Vandringer fra Aalborg
til Frederikshavn
2019
>>Læs mere

>>Læs mere

genopdagelsen af troen

>>Læs mere

----------------"Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at
finde spor af Guds stille fodaftryk i verden
- bevidst eller ubevidst."
Elizabeth Knox-Seith

Pilgrimscentrum
ved Domkirken i Lund
fejrer 10-års jubilæum
Tirsdag 28. maj til søndag 2. juni

>>Læs mere

Må din vej gå dig i møde!

Pilgrim kommer af Peregrinus: en vandrer,

Husk på de ufrivillige pilgrimme:

Og må vinden være din ven!

en fremmed. Når fart, støj og overforbrug

flygtningene og de hjemløse. De er

Og må solen varme din kind!

truer kloden og menneskers liv, er det tid

sendt på vandring af omstændigheder,

Og må regnen vande mildt din jord!

at bryde op og søge nye veje. Vandringens

de sjældent har indflydelse på. De har

Indtil vi ses igen, må Gud holde,

langsomhed og stilhed kan inspirere til ny

brug for mere end ...

holde dig i sin hånd!

enkelhed, fællesskab og bøn.

>>Læs mere

Irsk velsignelse

>>Læs mere
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