Birgittaforeningens formål er at udbrede kendskabet til Sct.
Birgitta i relation til Mariagers kulturarv og støtte op
omkring projekter i relation hertil, samt medvirke til
sameksistens med andre ”Birgitta-byer”.
Godt i ly ved Mariager kirke ligger det lille hyggelige
”Birgittahus” med 8 sengepladser, hvor vor tids pilgrimme
kan overnatte i rolige og fredfyldte omgivelser.
Huset er åbent for overnatning fra april til udgangen af okt.
md., og der er mulighed for reservation ved henvendelse på
tlf. 23457190 eller mail: steffansen5@gmail.com , hvor der
samtidig træffes aftale om nøgleudlevering og betaling.

MÅLET:

Birgittaforeningen
i
Mariager

VEJEN:

- OG ALLE PILGRIMMES BØN:
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig at vandre den.

www.birgittaforeningen.dk

Program
2020

Birgittaforeningen i Mariager
Program forår 2020
PÅSKEVANDRING Palmesøndag.
I fortsættelse af gudstjenesten i Mariager kirke vandrer vi ca. 5 km ud i den
forårsklædte natur. Ruten går gennem skov og langs vor smukke fjord og
når vi vender tilbage til Klosteret, har vi hyggeligt samvær med kaffe og
fællessang. Alle er velkommen, både børn og voksne. Anni Engedal er
turguide.
Dato: Søndag d. 5. april 2020.
Tid: Kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15.
Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Pris: 30 kr. for kaffe/te og kage.
OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke efter
behov. Tilmelding ikke nødvendig.

BEDEDAGSVANDRING på ”Pilgrimmenes dag”.
Efter gudstjeneste og kirkekaffe i Mariager kirke vandrer vi ca. 12 km ud ad
oldgamle skovstier og langs den smukke fjord til de gule huse på Dania. På
tilbageturen vælger vi at gå ad de toppede brosten og gennem Mariagers
smukke Munkholm-anlæg med Rosenhaven tilbage til klosteret, hvor vi
spiser suppe og har hyggeligt samvær med fællessang.
Dato: 8. maj 2020
Tid: Fra kl. 10.00 i Mariager kirke eller efter gudstjenesten kl. 11.15.
Forventer at afrunde Pilgrimmenes dag ca. kl. 17.00.
Mødested: Græsarealet v. kirkens indgang, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
Pris: 50 kr. for suppe
OBS: Solidt fodtøj, beklædning efter vejret og medbring mad og drikke til
turen undervejs efter behov. Der er også mulighed for at deltage blot på en
del af vandringen, f.eks. til madpakkestedet i Hou.
Tilmelding: Ønsker du at deltage i samvær med suppe i klostret efter
vandringen, bedes du tilmelde dig senest d. 5.5. til Anni Engedal på
tlf. 6067 4484 eller via mail anniengedal@hotmail.com

LITTERATURAFTEN om ”Nonnen og Stygge Krumpen”.
Mød Marianne Munk som i øjeblikket skriver på en roman om reformations
- tiden. Som ung overvejede hun at gå i kloster i Vadstena, men valgte i
stedet at blive bibliotekar.

Interessen for klosterlivet og reformationstiden har hun dog stadig, og har
nu en bog på vej, hvori hun sammenfletter historien om en nonne i Maribo
med Stygge Krumpens sidste år.
Aftenen begynder i kirken ved Stygge Krumpens gravsten og fortsætter i
Klostersalen, hvor Marianne vil uddybe, hvad kirke-sprængningen
(reformationen) kom til at betyde for nonnerne i Maribo og Mariager.
Dato: Torsdag den 28. maj.
Pris: 30 kr. for litteraturforedrag, kaffe/te og kage.
Tid og sted: Kl. 19.00 i Mariager kirke, Klosterstien 12, 9550 Mariager

MORGENSANG i Mariager kirke
Den. 16. juni, 21. juli og 11. august kl. 9.00.
I samarbejde med Mariager kirke inviteres til morgensang og gode ord at
gå på ved en af kirkens præster, hvorefter Birgittaforeningen indbyder til
en lille vandring i roligt tempo i lokalområdet.

BIRGITTA-RETRÆTE
Birgittas bøn ”Herre vis mig din vej, og gør mig villig til at vandre den” er
alle pilgrimmes bøn og samtidig overskrift for retræten. Bønnen var den
røde tråd i Birgittas liv. Når hun ikke forstod de udfordringer, hun skulle
igennem, bad hun om vejledning. Det kan ofte være svært at kombinere et
travlt hverdagsliv med tid til fordybelse og bøn. Retræten tilbyder stilhed i
de dejligste omgivelser og en dagsrytme, hvor det er naturligt med bøn.
Dato: Fredag d. 12. juni kl. 16.00 – søndag d. 14. juni kl. 14.00.
Sted: Ådalen Retræte, www.aadalenretreate.dk
Pris: 1600 kr.
Retræteleder: Præst Grethe Holmriis
Tilmelding: Senest d. 1. juni til Grethe Holmriis på tlf. 51838490 eller via
mail gholmriis@gmail.com hvorfra der også kan rekvireres program for
retræten.

MIDSOMMERVANDRING LANGS MARIAGER FJORD
Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften langs
Mariager Fjord. Undervejs standser vi op, hvor Jørgen læser en af Johannes
Møllehaves fortællinger. Vi afrunder vandringen med fællessang omkring
bålpladsen i klosterhaven.
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke
Tid: Torsdag d. 25. juni, kl. 18.30

