05. januar: Nytårsvandring i Svenstrup kl. 13.00 - 19.00.
Vandringen starter og slutter v/ Svenstrup Sognegård, Gl. Viborgvej 17.
Der serveres pilgrimssuppe i Sognegården. Pris 40 kr.
Tilmelding senest d. 4. januar til Gunhild Grarup tlf: 25391867, mail:
gunhild.grarup@gmail.com Vandringen ledes af Gunhild og Peter Grarup.
06. februar: ”BACK TO LIFE” Cafeaften i Nr. Uttrup kirke kl. 19.30
Mikkkel Salling Holmgaard kommer og fortæller om sit projekt ”Back to Life”,
Da Mikkel gik på Hasseris Gymnasium, blev hans veninde myrdet og han selv
alvorligt såret. Mikkel fortæller om, hvordan han fandt sin vej gennem nogle svære
oplevelser, der forandrede hans liv og gav hans liv en ny retning.
Arrangementet laves i samarbejde med Nr. Uttrup Kirke.
Pris for foredrag, kaffe og the: 40 kr.
16. marts: Pilgrimsdag og generalforsamling i Nr. Uttrup Kirke 9.00 – 16.30
Efter morgenkaffen vil Domprovst Niels Christian Kobbelgård holde
morgenandagt og vil tage os med på en pilgrimsvandring ind i Storm P´s
forunderlige og lærerige univers. Midt på dagen serveres frokost og kort vandring
inden generalforsamlingen går i gang. Se nærmere på hjemmesiden.
26. -28. april: PILGRIMSLEDERKURSUS med Hans Erik Lindstrøm.
Hans Erik Lindstrøm er den person, der har inspireret rigtig meget af det
pilgrimsarbejde, der laves i Danmark. Han er de syv pilgrimsords fader!
Se folderen på vores hjemmeside.
04. maj kl. 9.00: Vandring ad Hærvejen (I) Frederikshavn – Karup.
Afgang fra Scandia Torv, Frederikshavn, kl. 9.00. eller fra Bangsbo Museum kl.
10.00. Ankomst til Karup Kirke ca. kl. 16.30. Hjemtransport med bus.
Pris: kr. 40.00 incl. bus. Tilmelding senest d. 29.4.2019 til
hannaogernst@gmail.com - Mobil 20 88 58 94. Ledes af Hanna og Ernst Hansen.
17. maj: St. Bededagsvandring på Pilgrimmenes Dag.
Vandringsledere Sten Erik Løvgreen og Hanna og Ernst Hansen.
Nærmere oplysninger følger på vores hjemmeside.
25. – 28. juli: PILGRIMSSOMMER i Nr. Uttrup Kirke: Vandring ad
Hærvejen (II) Fra Karup til Vodskov: Igen i år indretter vi Pilgrimsherberg for
nogle dage i Nr. Uttrup Kirke. Vi vandrer de næste etaper ad Hærvejen, så de, der
har mod på det. i løbet af året får gået fra Frederikshavn til Aalborg (Se også 4/5
og 7/9). Læs mere på hjemmesiden.

24. august: Medlemsarrangement.
Traditionen tro holder vi et sensommerarrangement kun for medlemmer.
I år mødes vi kl. 9.30 ved Landskabs- og Landbrugsmuseet Bjørnager, Jerupvej
613, Mosbjerg, 9870 Sindal. Vi skal besøge et par kunstnere, gå en tur i Tolne
Skov, hvor vi spiser vores medbragte madpakker, og dagen slutter i Sørig Kirke.
Dagen planlægges af Ulla Nørregaard og Ernst Hansen. Arrangementet er gratis.
Vi forsøger at muliggøre samkørsel efter behov. Se nærmere på hjemmesiden.
Lørdag den 7. september kl. 10.00: Vandring ad Hærvejen (III)
Fra Vodskov Kirke via Lindholm høje til Nørre Uttrup kirke
Ankomst til Nr. Uttrup Kirke ca. kl. 15.00. Kaffe.
Medbring: Madpakke og vand.
Pris: 25 kr. Tilmelding til Henrik Busk Rasmussen senest 1. september:
Tlf.: 98 17 26 91 - mail: HBR@km.dk
Vandringen ledes af Henrik Busk Rasmussen og Sten Erik Løvgreen
16. september: Vandring fra Vor Frue til Sct. Mariæ kl. 16.30 – 20.30.
Vi mødes i Vor Frue kirke, hvor der bliver en kort andagt. Derefter vandrer vi
gennem byen mod Sct. Mariæ Kirke på Kastetvej, hvor pastor Jude vil afslutte
vandringen med en pilgrimsandagt. Igen i år har han inviteret på et lille traktement
i Sct. Mariæ Kirkes menighedslokaler.
I skal medbringe madpakke og drikkelse, som indtages undervejs. Pris: 25 kr.
Vandringen er et samarbejde mellem pilgrimsgruppen i Sct. Mariæ og Nordjysk
Pilgrimsforening. Vandringsledere er Sten Erik Løvgreen og Gunhild Grarup
10. oktober: Cafeaften i Nr. Uttrup Kirke kl. 19.30
”Mit liv med Hildegard af Bingen” v/ sognepræst Benedicte Tønsberg.
Der serveres kaffe og the til 25. kr. Se nærmere på foreningens hjemmeside
2. november: PILGRIMSDAG i Folkekirkens Hus kl. 9.30 – 17.00
Dagen står i HÅBETs tegn.
Henning Kjær Thomsen, tidligere sognepræst ved Budolfi Kirke i Aalborg og
rektor for Pastoralsemniariet, nuværende teologisk konsulent ved Viborg Stift,
kendt som en medrivende foredragsholder, holder foredrag om den tyske præst og
modstandsmand Dietrich Bonhoeffer: ”HÅBETS GENOPSTÅEN på ruinerne
af det 20. årh.s verdenskrige”.
Efter foredraget og frokost, går vi en Håbsvandring. Vi går gennem byen og
kirkegården (Vi er tæt på Allehelgen). Dagen afsluttes med en kort andagt i
Klosterkirken. Se nærmere på vores hjemmeside om pris og tilmelding.

HUSK vores hjemmeside www.pilgrim-nordjylland.dk er kun et klik borte!

Kære Pilgrimsinteresserede!
Så er Nordjysk Pilgrimsforening klar med programmet for 2019, og vi håber,
at vi med dette årsprogram, har ramt noget, også du kan have glæde af!

Nordjysk Pilgrimsforening

En pilgrimsvandring består både af en ydre og en indre vandring, og vi synes, at
programmet for 2019 dækker begge dele. Vi skal selvfølgelig vandre sammen,
møde gamle og nye medvandrere, men derudover får vi også mulighed for at møde
tre personligheder, som på forskellig vis har gjort en stor forskel for mange
mennesker:
Hildegard af Bingen, som Benedicte Tønsberg præsenterer. Hildegard af Bingen
levede i middelalderen, og hun havde nogle meget markante meninger om,
hvordan vi passer på skaberværket. Den problemstilling er ikke blevet mindre
aktuel med årene.
Dietrich Bonhoeffer møder vi gennem Henning Kjær Thomsens foredrag. En
fortælling om, hvordan et menneske på trods af store personlige omkostninger må
vælge det, der for ham er det rette.
Mikkel Salling Holmgård som selv vil fortælle om den mest skelsættende
begivenhed i hans liv.
Alle tre fortællinger rummer store elementer af håb, som er den drivkraft, vi
alle lever med og på.
Vi håber, du vil følge med på vores hjemmeside. Her kan du:












bestille foreningens nyhedsbreve
læse om foreningens formål
melde dig ind i foreningen, det koster 100 kr. årligt
læse mere om de enkelte programpunkter, når datoen nærmer sig
finde litteraturlister med gode bøger om emnet
få inspiration til at pakke en fornuftig pilgrimsrygsæk
finde forslag til pilgrimsandagter, du kan holde med dig selv eller
med dem du vandrer med
finde gode vandringsruter
læse om, hvor der er pilgrimsherberger
bladre i fotoalbummet fra nogle af vore vandringer

På foreningens vegne
Gunhild Grarup

PROGRAM 2019

Følg os på: www.pilgrim-nordjylland.dk

