Birgittaforeningen i Mariager
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til kulturarven
efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster /-kirke,
samt medvirke til sameksistens med andre ”Birgittabyer” .

Birgittaforeningen
i
Mariager

Foreningens vandringer giver mulighed for samvær,
fordybelse og bevægelse som uanset tema lægger op til
en anderledes måde at gå tur på med fokus på naturen
og skaberværket omkring dig.

Birgittas bøn:
Herre, vis mig din vej
Og gør mig villig at vandre den.

Birgittaforeningen kan kontaktes via hjemmesiden

www.birgittaforeningen.dk

Program
2015

Pilgrimsvandring Palmesøndag den 29.marts.

Midsommer-vandring langs Mariager fjord d. 25.juni.

I fortsættelse af højmessen i Mariager kirke vandrer vi ud i den smukke natur
omkring Mariager fjord, hvor pilgrimspræsten udfolder evangeliet for
Palmesøndag undervejs.
Ruten er på ca. 10 km , hvor vi på en kortere strækning følger den planlagte
Klosterrute, som fortsætter videre fra Mariager nordpå mod Frederikshavn.
Vandringen afrundes med hyggeligt samvær, sang og samtale i den gamle
klosterbygning i Mariager.

Med Jørgen Kruse som turleder og fortæller vandrer vi langs Mariager fjord,
hvor beretningen om Adam og Eva vil blive formidlet på humoristisk og
poetisk vis - frit efter Johs. Møllehaves tekst.
Turen er på ca. 5 km i roligt tempo, og vi afrunder vandringen ved bålpladsen
i Mariager Klosterhave med midsommersang og hyggeligt samvær.
Tid og mødested: D. 25.6. kl. 18.30 fra p. pladsen v. Mariager kirke
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning i forhold til vejr og vind..
Pris:: kr. 25,- ( Gratis for medlemmer af Birgittaforeningen )

Mariager kirke søndag d.29.3. fra kl. 10.00 til ca. 16.00 .
Turleder: Pilgrimspræst Elisabeth Lidell fra Aarhus stift.
OBS: Solidt fodtøj, påklædning jfr. vejrudsigt samt medbring frokost.

Birgitta-vandring Mariager - Viborg d. 8.- 11. juli.
Pilgrimscentrum i Viborg arrangerer her en 4 dages pilgrimsvandring ad
små stier og mindre veje i naturskønne omgivelser fra Mariager til Viborg.
Ruten er på ca. 70 km og går fra kirke til kirke, gennem skov og eng, langs
fjord og å. Program se www.viborgpilgrimscentrum.dk
Tid og Mødested: Mariager kirke den 8. juli kl. 9.00
Turledere: Ulla Kobberup tlf. 20214310 og Karen Jensen tlf. 86626985
Tilmelding: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Pris: kr. 1.700,- (Medl. af Pilgrimscentrum og Birgittaforen. kr.1.400,-)

Karteuser-vandring Glenstrup – Mariager d. 19.sept.
Kabaret – ”Mellem himmel og hav” Fredag d. 29. maj kl. 19.00.
Her inviteres til en festlig og fornøjelig kabaret med lokale musikanter
og sangere i den gamle klosterbygnings Munkesal. Evt. overskud går i år
til Folkekirkens Nødhjælp og pilgrimsherberget Birgittahuset.
Pris kr. 100,- inkl. Tapas -buffet.

Denne smukke vandretur går langs Glenstrup sø, og videre gennem ådale og
skovstrækninger, hvor vi nyder naturen på vej mod efterår. Undervejs finder
vi hellige kilder og får orientering om den historiske forbindelse mellem
Glenstrup og Mariager og om hver af de tre kirker som passeres på ruten.
På den sidste strækning følger vi den planlagte Klosterrute mod Mariager,
og afrunder vandringen i den gamle klosterbygning.
Tid og mødested: D. 19.9. kl. 10. – 17. P. plads ved Mariager kirke.
Turleder og tilmelding: Anni Engedal anniengedal@hotmail.com
Tilmelding til Anni af hensyn til samkørsel fra Mariager til Glenstrup.
Pris: kr. 25,- (Gratis for medlemmer af Birgittaforeningen).
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning og medbring madpakke/frokost.

Ikon-kursus lørdag d. 14. nov. kl. 10.00 – 15.00
Under kyndig vejledning af billedkunstner Anna Steenberg får du mulighed
for at fremstille din egen personlige ikon og samtidig høre om ikonernes
kilder og symbolik helt tilbage til middelalderens mystik, og et inspirerende
indlæg om ”Hvem var Birgitta af Vadstena” vil også være på programmet.

Køb billet hos Hanne: hjohannsen@privat.dk /telefon 24604961

Mødested : Mariager Klosterbygning, Klosterstien 12, 9550 Mariager
Pris: Kr. 200,- inkl. Undervisning, materialer og en let frokost.
Tilmelding: hjohannsen@privat.dk eller mobil 24604961

