
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: VEJEN:

- OG  ALLE  PILGRIMMES BØN:    

Herre, vis mig din vej                                                                                  
og gør mig villig  at vandre den.

www.birgittaforeningen.dk
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Birgittas vandrefortælling:        
Hvem var Birgitta ? På denne vandring vendes blikket mod Sverige,  hvor vi vandrer ca. 700 
år tilbage i tiden ad de små skovstier gennem  Munkholm i Mariager. Undervejs bliver den 
livsfortælling  formidlet, som knytter an til Birgitta af Vadstena, som er mennesket bag                                     
den klosterorden, der i sin tid bl.a. grundlagde Mariager Kloster.                              
Fortællingens handlingsforløb understøttes undervejs med svenske viser.                     

Mødetid og sted:  Lørdag d. 29. maj 2021 kl. 14.00  på  P. pladsen ved Mariager kirke.                                                         

Turleder og fortæller: Helga Moos Iversen                                                                                       

Pris: kr. 25,00 – Gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.

Midsommervandring:                        
Med Jørgen Kruse som turguide og fortæller vandrer vi denne aften  langs Mariager Fjord 
og hører undervejs en både poetisk og humoristisk  fortælling, - men hvilken det bliver her i 
år, er indtil videre  en  hemmelighed. Turen er på ca. 5 km og foregår i roligt tempo.         
Aftenen afrundes af med sang og hyggeligt samvær omkring bålpladsen i  klosterhaven.                                         

Mødetid og sted: Torsdag d. 24. juni 2021 Kl. 18.30 på  P. pladsen ved Mariager kirke.                                               

Turleder og fortæller: Jørgen Kruse                                                                                          

Pris: Kr. 25,00 – Gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer  

Morgensang i Mariager kirke:
I samarbejde med Mariager kirke inviteres til morgensang nedennævnte datoer, 

hvor en af kirkens præster holder en kort andagt og vi synger nogle af vores 

kendte, dejlige morgensalmer.                                                                            

Efter morgensangen inviterer Birgitta foreningen alle, der har lyst, til en lille 

vandring i roligt tempo i lokal området                                                                                    

Tid og sted: Onsdag kl. 9.00 d. 9.6; 23.6; 14.7; 28.7; 11.8; 25.8. i Mariager 

kirke. 

D. 25.8. ingen vandring. Vi slutter vi af med kaffe og rundstykker i pavilionen. 

Aftensang i Mariager kirke:
Til efteråret er der også aftensang i Mariager kirke kl. !9.30. Dem der har lyst mødes 
forinden på Himmerigs Plads kl. 19.00 , hvorfra vi vandrer sammen op til kirken.

Datoer: Tirsdag 14.09, Fredag d. 29.10 og  Tirsdag d. 16.11.

Pilgrimsvandring - Vandring til fordybelse:
Vi vandrer ad mark-og skovstier fra Mariager kirke til Vester Tørslev kirke og 

indtager undervejs vores medbragte mad og drikkelse. Der vil undervejs være 

indlagt stillevandring. Fremme i Vester Tørslev bliver der fortalt om kirken og 

om et nyanlagt område med vilde blomster , som vi besøger der også kan  

benyttes til ro og fordybelse.                                                                                               

Vi kører tilbage til Mariager i biler, der på forhånd er parkeret i VesterTørslev.

Vel mødt til en smuk vandring mod én af landets mindste kirker og ved én af 

Danmarks dybeste søer, Glenstrup sø.

Husk ! Medbring selv mad og drikkelse !

Mødetid og sted: Lørdag d. 21. aug. kl. 10.00 fraMariager kirkes 

P.plads . - -

Pris: kr. 25,00 – Gratis for børn & for foreningens medlemmer.

Pilgrimsvandring med temaet: ”Livgivende kilder.”
Dagen begynder med Gudstjeneste i Mariager kirke kl.10.00, men kan man ikke 

være med dér, mødes vi udenfor kirken ca. kl. 11.15, hvorfra vi så alle kører i 

private biler til Glenstrup, hvor vandringen udgår.

I Glenstrup findes der flere såkaldte hellige og helbredende kilder, hvortil  

tidligere tiders pilgrimme har valfartet i håb om at blive helbredt for sygdomme.

En del af vandringen vil her foregå i stilhed, hvorved vi mere intensivt kan   

fornemme naturens og historiens vingesus. Undervejs vil vi gøre holdt ved 

kilderne, og her lade os fylde med "liv fra kilder udenfor os selv’.

Vandringen afrundes  ca. kl. 14.00 med den meditative koncert ”Toner fra 

Himlen” , som i tilfælde af dårlig vejr finder sted i Glenstrup kirke.

Der serveres en sandwich til frokost, men medbring selv rigeligt til at drikke.

Af hensyn til kørsel fra Mariager kirke er det nødvendigt med tilmeldelse til 

Grethe Holmriis, tlf. 51 83 84 90, mail gholmriis@gmail.com., da vi gerne vil 

vide, om du ønsker kørelejlighed eller måske har ekstra plads i bilen.

Mødetid og sted: Søndag den 19. september 2021, kl. 10.00 i Mariager kirke.

Pris: kr. 25,00: – Gratis for børn & for foreningens medlemmer.

Foredrag: - Er det tilfældigt – eller er det mon dig, Gud?     
Inge og Jørgen Fuchs fortæller fra deres tid som lærere på Kildevæld 

Efterskole i Kolding, om Euro Class, en klasse for 16-18 årige. Her skal vi høre 

om både fantastiske, men også om ikke altid helt ufarlige oplevelser, som de 

har haft på rejser med de unge i og udenfor Europa. Bl.a. oplevelser, der 

har gjort stort indtryk, og som har fået dem til at stille dette spørgsmål: ”Er det 

tilfældigt – eller er det mon dig, Gud?”

Inge og Jørgen har indtil for nylig boet i Mariager.                                       

Mødetid og sted:  Torsdag d. 3. sept. 2021 kl. 19.00.                                       

Pris: Kr. 25.00 for ikke-medlemmer.                             

Årsmøde med generalforsamling og foredrag
Vi måtte som bekendt aflyse årsmødet sidste år på grund af. Covid 19.                

I år tror vi på, at det bliver til noget og glæder os over, at vi igen kan være 

sammen og til at møde pilgrimspræst i Viborg stift, Christian Kjær Bjerre. 

Christian vil krydre årsmødet med fortælling om at være pilgrim i dag.

Han kalder sit foredrag ”Mens han traskede hen ad den hvide skovsti…” og 

spørger efterfølgende ”Hvad gør, at en pilgrim tager ud på en hvid skovsti?” 

Hvad kan man få øje på, når man trasker afsted?”

Det er gratis at deltage                                                                                     

Mødetid og sted: Torsdag den 28. okt. 2021, kl. 19.00. Klostersalen,

Julevandring om De tre vise mænd
Glæd dig til igen at høre Jørgen Kruses udlægning af Johannes Møllehaves 

beretning om De tre vise mænd, mens vi vandrer i samlet flok gennem det 

smukke Munkholm anlæg. Måske pudret hvidt af sne???

Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kuperet terræn.

Mødetid og -sted: Mandag d. 27.12. kl. 14.00 . P. pladsen v. Mariager kirke

Pris: Det er jule-gratis at deltage.
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