
Praktiske oplysninger: 

Underviser: Hans-Erik Lindström er pensioneret pilgrimspræst, forfatter og 
fortsat aktiv i pilgrimsbevægelse i Sverige. Sognepræst og præst for åndeligt 
søgende i Aalborg Stift Benedicte Tønsberg, Mors. Sognepræst, pilgrims- og 
retrætepræst Elizabeth Knox-Seith, Lolland-Falster Stift. Pilgrimsleder Karen-
Marie Holst Jannerup, Aalborg. 

Anbefalet litteratur: Den lille pilgrimsbog og Pilgrimsliv af Hans-Erik Lindström, 
oversat til dansk af Elisabeth Lidell, Bøgerne er udgivet på Religionspædagogisk 
Forlag, www.rpc.dk. 

Sted: Ådalen Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV. Ådalen Retræte 
ligger i et naturskønt område ca. 15 km. vest for Randers mellem Fussingø skov 
og Nørreå dalen. Der er gode muligheder for vandreture i skoven direkte fra 
grunden. Værelserne er helt nye med separat toilet og bad. Man indkvarteres 
på enkelt- eller dobbeltværelse. 

Medbring: Vandresko/støvler, indesko, praktisk tøj, lille rygsæk, vandflaske, 
madkasse, kop, og evt. stav. 

Pris:  1.400 kr. til konto 8145 6611011464. Husk tydeligt navn  
Det anbefales at søge menighedsrådet om hel eller delvis dækning af 
kursusbeløbet. Aalborg Stiftsfond har givet tilskud til kurset.  
 
Tilmelding: snarest og senest 1. marts 2014 og spørgsmål til: 
Karen-Marie Holst Jannerup, Klosterjordet 8, lejl. 5, 9000 Aalborg,  
E-post: holstjannerup@privat.dk, tlf. 2547 0425  

Ved tilmelding betales 500 kr. som ikke tilbagebetales (undtagen ved sygdom) 
og senest 1. marts betales restbeløbet. 
Ved tilmelding bedes navn, adresse, tlf-nr.. og E-postadresse oplyst.  
Oplys gerne om erfaringer med pilgrimsvandringer og som pilgrimsleder. 
 
Deltagerbrev: udsendes efter 1. marts med det fulde program, praktiske 
oplysninger og en deltagerliste.  
Se folderen på www.pilgrim-nordjylland.dk , www.aalborgstift.dk 
 
Med venlig hilsen FRED OG ALT GODT   

Benedicte Tønsberg, Elizabeth Knox-Seith og Karen-Marie H. Jannerup 

 

 
PILGRIMSLEDERKURSUS 

21. – 23. MARTS 2014 

ÅDALEN RETRÆTE 

http://www.rpc.dk/
mailto:holstjannerup@privat.dk
http://www.pilgrim-nordjylland.dk/
http://www.aalborgstift.dk/


Pilgrimslederkursus 

21.marts kl. 10 – 23. marts kl. ca. 15,30. 

Hvad er en pilgrim?   

Hvad er en pilgrimsvandring? 

Hvorfor vandrer vi? 

Hvad er en pilgrimsleder? 

Den moderne pilgrimsbevægelse i Danmark/Norden? 

Pilgrimmens sjæl. 

Pilgrimsteologi, forankring i Bibelen. 

Pilgrimmens syv nøgleord: langsomhed, frihed, enkelhed, 

bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed. 

Tilrettelæggelse af én-dags og flerdags vandringer. 

Planlægning af indre vandring, refleksion, fordybelse samt tematisk 

planlægning.  

Det er en stor glæde, at pilgrimspræst Hans-Erik Lindström fra 

Stockholm, endnu engang vil komme til Danmark og være underviser på 

dette pilgrimslederkursus. Han er nu pensionist og stadig aktiv i den 

svenske pilgrimsbevægelse. Hans-Erik Lindström er forfatter og har bl. a. 

skrevet Den lille pilgrimsbog og håndbogen Pilgrimsliv, som også vil indgå 

i kurset. 

Kurset vil veksle mellem teori, korte temavandringer og en længere 

pilgrimsvandring med medvirken af deltagerne. 

Pilgrimsgudstjeneste – med tekst og tema fra Davids Salme 23. 

På kurset vil der ske en opdeling i grupper efter deltagernes erfaring og 

ønsker. Der vil være en gruppe for øvede pilgrimsledere og en gruppe for 

pilgrimme, der ønsker at lære mere om pilgrimslivet og måske lede 

andre.  

I fællesskab vil vi dele vore eksistentielle erfaringer som pilgrimme og 

lære mere om håndværket som pilgrimsleder.  

Dagene indrammes af tidebønner i Ådalens kirkerum.  

Der vil være udstilling af diverse bøger og materiale. Medbring gerne 
program/foldere/ materiale til de øvrige deltagere. 

Den hellige Birgittas bøn kan være alle pilgrimmes bøn: 
Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den. 

 

 

Fra pilgrimskurset marts 2011 i Karslunde 


