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Nyhedsbrev til Birgittaforeningens medlemmer – april 2015.
Det har skabt lidt forvirring, at vi i år ikke har sendt det ellers så traditionelle ”Årsbrev”
ud i marts måned til foreningens medlemmer.
Det skyldes imidlertid, at vi – inspireret af andre foreninger – har ændret procedure,  så
der fremover i stedet vil blive udsendt nyhedsbreve, når der i løbet af året er behov for en
orientering til medlemmerne, - og som i allerede har observeret, vil meddelelser
vedrørende kontingent nu også blive udsendt særskilt.
 
I dette nyhedsbrev vil jeg først gøre opmærksom på, at vi nu kan glæde os over igen at
kunne tilbyde en ny ”Klosterbog” - altså ikke bare et ”alm. genoptryk”, men en bog som
er ”op to date” efter forfatteren Per Sloth Carlsens revidering, -  foretaget ud fra
undersøgelser der har fundet sted efter de seneste udgravninger af området omkring
Mariager kirke og  klosterbygning.
Se omtale af bogen på foreningens hjemmeside www.birgittaforeningen.dk 
 
Jfr. vedhæftede reviderede program f. 2015 blev årets aktiviteter indledt Palmesøndag
med en pilgrimsvandring ledet af pilgrimspræst Elisabeth Lidell fra Århus Stift, og i
erindring om en dejlig dag dukker begrebet tradition op i relation til visse forventninger.
I år var det således tredje gang, vi i fortsættelse af en Gudstjeneste i Mariager kirke
vandrede lyset i møde med pilgrimspræsten, - og iflg. flere af deltagerne, som kom
tilrejsende fra Ålborg, Viborg, Års m.v., var det glædeligt at få at vide, at denne forårs-
vandring her i Mariager var noget,  mange efterhånden så frem til, og som derved nu var
godt på vej til at kunne danne tradition.
 
Den annoncerede Naturvandring omkring Mariager fjord, som skulle finde sted fra d. 4.

- 7.juni,  må vi desværre aflyse, da turlederen p.t. er sygemeldt, men vi håber at
Anette kan

tilbyde at lede denne vandring på et senere tidspunkt.
De medlemmer som foretrækker vandringer af flere dages varighed, kan vi foreløbig

anbefale at tilmelde sig Birgitta-vandringen fra Mariager til Viborg d. 8. - 11. juli
d.å.

( se www.viborgpilgrimscentrom.dk )eller Pilgrims Crossing Borders 2015 – ( se
www.pilgrim-nordjylland.dk )
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www.pilgrim-nordjylland.dk )
 
Midsommer-vandringen finder sted d. 25. juni og her kan i glæde jer til en ”fortælle-
vandring” med Jørgen Kruse, - men inden da indbydes der til kabaret ”Mellem himmel
og hav” den 29. maj.
Her stiller en lille gruppe musik-entusiaster på ny op med deres talenter og gode humør.
Denne gang bliver det ud fra en ide af Per Sloth Carlsen, - så hvad det handler om, kan
man måske gætte på !!
Billetter kan bestilles hos Hanne via mail: hjohannsen@privat.dk , og et evt. overskud vil
blive ligeligt fordelt mellem Folkekirkens nødhjælp og til pilgrims- herberget
Birgittahuset .
 
På vegne af Birgitta-foreningen i Mariager ønskes en rigtig god sommer og et på gensyn !

 
Helga Moos Iversen

Fmd.
!
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