Nyhedsbrev fra Birgittaforeningen i Mariager –
marts 2016.

”Like a good mother, God teaches the soul to make progress. He teaches it to leave its own little world and walk out into the wide world.” (Birgitta citat: Rev.II:29)

Enhver tidsepoke har sine udfordringer, hvilket ikke mindst gælder det mest elementære og grundlæggende
fænomen, nemlig menneskers forhold til hinanden, hvilket må række ud over den enkeltes personlige
holdninger og overbevisninger.
M.a.o. hvornår tænkes og handles der ud fra en afgrænset politisk eller religiøs overbevisning - kontra en
mere rummeligt medmenneskelig synsvinkel, og hvorvidt bør der i den forbindelse så også foretages en
økumenisk afgrænsning ?
Dette spørgsmål er relevant at forholde sig til, og blev da også nærværende i forbindelse med et nylig afholdt
møde i Ålborg, hvor Nordjysk Pilgrimsforening indbød til et samarbejde pilgrimsforeninger imellem med
deltagelse af repræsentanter for Viborg Pilgrimscentrum, Pilgrim Mors og Birgittaforeningen i Mariager.
Vi takker Nordjysk Pilgrimsforening for initiativet og glæder os til et fortsat samarbejde.
Inspireret af at ordet pilgrim betyder en fremmed, blev der på dette møde besluttet, at udnævne Bededag til
Pilgrimmenes dag, - hvor vi i førnævnte foreningers regì så i år indbyder ” vor tids ufrivillige pilgrimme”/
flygtninge ud på en vandring i de respektive lokalområder sammen med foreningens medlemmer og andre
interesserede.
Her i Mariager bliver Bededagsvandringen, fredag den 22. april så samtidig også årets første vandring i
Birgittaforeningen, hvor vi i samarbejde med Frivilligcenter Mariagerfjord og kommunens naturformidler Inger
Taylor inviterer alle der har tid og lyst med ud på en ca. 10 km lang rute i og omkring Mariager, hvor vi bl.a.
besøger Maren Finds dalen, Hohøj, Alstrup Krat . ( se vedhæftede program).
Derefter er det næste på programmet Pinsevandringen, mandag den 16. maj , som i år finder sted med
udgangspunkt fra Vester Tørslev kirke, hvor sognepræst Cecilie Inge Poulsen, efter en kort andagt i kirken,
sender os afsted mod Mariager, hvor vi på den sidste del af strækningen vil vandre gennem Nonneholt og
Munkholm ad den nu planlagte klosterrute til Mariager kirke.
Herefter kan vi så glæde os til Midsommervandringen, tirsdag den 21. juni langs Mariager fjord med Jørgen
Kruse, som her påny vil fortælle os om Adam og Eva – ud fra Johannes Møllehaves poetiske beretning.
Nærmere oplysninger vedr. foreningens øvrige program for 2016 følger senere.
Med ønsket om en glædelig påskefest samt et på gensyn i forbindelse med de kommende arrangementer
sendes de bedste hilsner - på vegne af Birgittaforeningen i Mariager:
Helga Moos Iversen
Se også www.birgittaforeningen.dk

