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Du får NYHEDSBREV FRA NORDJYSK PILGRIMSFORENING, fordi du er tilmeldt foreningens mailingliste. 
 Ønsker du at ændre noget, send venligst en mail til: pilgrimnord@gmail.com 
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Kære pilgrimsvenner,     

Lørdag 1. november var godt 50 pilgrimme samlet i Nr. Uttrup Kirke til pilgrimsdag. Vi hørte spændende foredrag og markerede 

10-året for de første organiserede pilgrimsvandringer i Nordjylland, og vi stiftede Nordjysk Pilgrimsforening. Dette er foreningens 

første nyhedsbrev. Det kommer måske med tiden til at se anderledes ud, men hensigten vil altid være at informere og knytte bånd 

mellem pilgrimme. Bestyrelsen har holdt sit første møde. Læs om det og meget mere nedenfor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    

Bestyrelsen holdt sit første møde 9. december 
  

Konstituering 
Formand: Peter Grarup 

Næstformand: Charlott Sams 

Kasserer: Ernst Hansen 

Sekretær: Else Skak Jensen 

Stiftspræst Benedicte Tønsberg 

(Det sidste medlem af bestyrelsen er endnu ikke på plads) 
 

Vi havde en god og frugtbar samtale om vores fælles 

visioner og muligheder. Alt er nyt for os, men med det åbne 

samtaleklima, der er i bestyrelsen, ser vi frem til en god og 

frugtbar proces. 

Det næste bestyrelsesmøde holdes allerede 4. februar, hvor 

vi skal tage fat i mere konkrete planer. Vi ved dog allerede 

nu, at vi i efteråret 2015 vil indbyde til en pilgrimsdag, hvor 

vi vil invitere nogen med spændende erfaringer fra den store 

pilgrimsverden. Bestyrelsen vil sætte arbejde i gang for at 

fremme oprettelse af et pilgrimscentrum i Aalborg, og så ser 

vi frem til et godt samarbejde med Benedicte Tønsberg (med 

den mundrette titel: Stiftspræst for åndeligt søgende).  

Fra 1. januar er www.pilgrim-nordjylland.dk foreningens 

hjemmeside, hvor du kan finde al information. 

Vedrørende kontingent: Bestyrelsen vil ved næste 

generalforsamling (2016) fremsætte forslag om, at 

kontingentet skal være 100,- kr. for enkeltpersoner og 200,- 

kr. for pilgrimsforeninger o.l. (med tilbagevirkende kraft). 

Der vil derfor blive opkrævet disse beløb i kontingent for 

2015. Alle medlemmer får et brev om dette efter nytår, når 

foreningen har fået en bankkonto. 

 

 

Nordjysk Pilgrimsforening indbyder: 
Lørdag 10. januar: Nytårsvandring og 

fællesspisning i Svenstrup. Alle er velkomne. 
Kl. 14.00 Vi mødes i Svenstrup sognegård, hvor Else Skak 

Jensen tager imod os. Vi vandrer ud i vinterlandskabet og 

det nye år. 
Kl. ca. 17.00 tilbage i Svenstrup sognegård: Orientering om 

den store vandring Trondheim - Jerusalem i sommeren 2015 

v. Ernst Hansen. Derefter ”bordet rundt” for at høre gode 

ideer til fælles aktiviteter. Ordstyrer Charlott Sams. 
Kl. 18.00 Fællesspisning: Pilgrimssuppe 
Kl. 19.30 Aftensang og farvel. 
Pris (vandring, kaffe og mad): Kr. 50,- (Medlemmer af 

Nordjysk Pilgrimsforening kr. 25,-) Betales på stedet. 
Tilmelding: senest 5. januar til: 
email: pilgrimnord@gmail.com eller tlf. 25 39 18 53 
 

 
 
 

 

Andre pilgrimsvandringer og arrangementer 
 

Lørdag 27. december kl. 14.00:  

Hellig tre kongers-vandring fra Munkholm  
Tag hele familien med til en hyggelig jule-vandre-fortælling. 

Turen er kun på ca. 2 km Pris: kr. 25,00 .- gratis for børn og 

medlemmer af Birgittaforeningen. 

Arr.: Birgittaforeningen i Mariager 

 

 

14. til 16. maj (Kristi himmelfarts-ferien): 

Pilgrimsvandring i Nationalpark Thy. 
Vi bliver indkvarteret i Nr. Vorupør på Hotel Klitheden. Der 

bliver tre vandringer, på ca. 16 km. hvor vi vil nyde den 

dejlige natur, ved hav, klitter og søer. (max. 30). 

Tilmelding til 

Lillian Eriksen, tlf. 29 21 03 53, lillian.eriksen@gmail.com 

Hanna Hansen, tlf. 22 77 58 94, hannaogernst@gmail.com 

Arr.: Abildgård kirke, Frederikshavn og Vor Frue 

Kirke, Ålborg 

 

 

 
 

Pilgrims Crossing Borders 2015 Trondheim - Jerusalem 

29. maj – 7. juni: HIRTSHALS – VIBORG 
Pilgrims Crossing Borders er en “stafet”-pilgrimvandring fra 

Trondheim/ Nidaros til Rom og Jerusalem, ialt ca. 3000 km. 

Fra Hirtshals følger vi hovedsagelig den nye Hærvejs-rute i 

Nordjylland. De første dage går vi langs vestkysten med 

enestående udsigt og sikkert frisk vind. Limfjorden krydses 

ved Aggersund og herfra går det gennem Himmerland mod 

Viborg, hvor vi ankommer på vandringens 10. dag. 

Info: Andreas Blinkenberg, Tlf. +45 31 70 16 14, 

email:  blinkenberg.andreas(at)gmail.com 

 

 

Bliv medlem af Nordjysk Pilgrimsforening  

Læs mere om foreningen og om aktuelle vandringer og 

meget mere:  

www.pilgrim-nordjylland.dk 
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