Nyhedsbrev fra Birgittaforeningen
Idag har vi den 1. september – sommeren går på held - men vi kan nu glæde os til septembers
klare blå himmel og hvide skyer
Anledningen til dette brev er en god nyhed som vi simpelt hen ikke kunne vente med at fortælle
om til årsmødet.
Birgittaruten er nu beskrevet og offentliggjort som en del af Den Danske Klosterrute , og
rutebeskrivelsen kan læses på foreningens hjemmeside www.klosterruten.dk og printes ud af
interesserede som en vandreguide fra Viborg til Mariager, - du klikker blot ind på ”Aktuelt”.
Vi er Jens Kristian Krarup megen tak skyldig for at Klosterruten blev lagt omkring Mariager, og
hans ”stifindere” for det store forarbejde, der ligger bag Birgittaruten. Vi er også overbevist om, at
denne rute kan blive en smuk og interessant afstikker fra den Hærvejsrute som nu er på tegnebrættet
videre op gennem Jylland og som på sigt også knytter an til Den Europæiske Kulturvej fra
Trondheim i Norge – ned gennem Europa - og helt til Santiago i Nordspanien.
Hen over sommeren har vi kunnet glæde os over en god tilslutning til foreningens forskellige temavandringer, og ser nu frem til sensommervandringen i dagene 20.- 22. september, - for hvorfor rejse
helt til Spanien og gå på Caminoen, når man kan vandre ad Birgittaruten til Mariager !!
På denne rute følger man ikke altid den korteste vej, men derimod den mest interessante. Krarup's
intention med Den Danske Klosterrute var at beskrive en turist- og pilgrimsvandrerute som kunne
bruges af ”alle slags turister”, uanset om interessen er natur- og botanik, eller man blot ønsker at
trække sig tilbage i ro og stilhed et par dage for at åbne sindet for naturens skønhed og den åndelige
og kulturelle arv, man møder ved at vandre fra kirke til kirke på ruten undervejs.
Den 20. september kl. 9.00 starter vi så vandringen på Birgittaruten fra Viborg Pilgrimscentrum og
der vil være mulighed for enten at vandre med på hele ruten eller blot en enkelt dag, alt efter lyst og
mulighed. Lørdag d.22.9. vandrer vi fra Hobro kirke – via Hjerridsdal Mølle - til Bramslev Bakker
og sejler derfra med Svanen til Mariager, hvor vandringen afsluttes med en Pilgrimsgudstjeneste,
rundvisning og suppe, sang og samvær. Se program www.viborgpilgrimscentrum.dk eller på
www.mariagerkirke.dk/birgitta . Tilmelding senest 10. sept. på tlf. 20214310 eller tlf. 98522441.
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