
Birgittaforeningens  formål er at udbrede kendskabet til 
kulturarven efter  Mariagers  Birgittinerkloster /-kirke,  samt 
medvirke til sameksistens med  andre  ”Birgittabyer” . 

Pilgrimsherberget Birgittahuset har åbent fra april til nov.. 
Lagen og sovepose medbringes  og nøglen udleveres på  
Turistkontoret, Torvet  i  Mariager, tlf. 70271377, og der     
betales kr. 75,- for en overnatning  og  kr. 100 i depositum.                                
Udenfor  turistkontorets  åbningstid  kan man få nøglen ved 
at ringe til  tlf. nr. 30662478  -  22794549  eller  28127818.   

                     VEJEN                    -               MÅLET 

 

 

 

 

  

 

 

 -  OG  ALLE  PILGRIMMES BØN:     

Herre, vis mig din vej                                                                                  
og gør mig villig  at vandre den. 
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Vandring på ”Pilgrimmenes dag” d. 22. apr.2016.   
Ordet pilgrim kommer fra latin og betyder ”en fremmed”, og ud fra 
temaet: ”At vandre sammen – ven og fremmed” arrangeres denne 
vandring i solidaritet med vor tids ”ufrivillige pilgrimme”.                     
Alle er velkommen, og på den ca. 10 km lange rute besøger vi bl.a. 
Hohøj og Alstrup Krat. Undervejs vil vi samtale om  nogle af 
pilgrimmenes nøgleord, inden vi afrunder vandringen med et let måltid 
og hyggeligt samvær i kloster bygningens munkesal i Mariager.                                                                                                      
Mødetid og - sted: Kl. 10 i klosterhaven ved Mariager  Kirke.                                                                                                                               
Turleder: Bent Walbom bentwalbom@gmail.com  / 30662478 & Helga 
Moos Iversen mail@mytos.net   / 28127818.                                                                                                  
OBS: Medbring madpakke til frokost  undervejs og tilmelding til turleder af 
hensyn til  efterfølgende fællesmåltid.                                                                                                                                                                                                                                                          

Pinsevandring  d. 16. maj 2016.                                        
Efter en kort andagt  i  Vester Tørslev Kirke ved sognepræst Cecilie Inge 
Poulsen, vandrer vi i roligt tempo mod Mariager. Ruten er på ca. 12 km 
i naturskønne omgivelser, og undervejs får vi fortalt om den historiske 
forbindelse mellem Vester Tørslev og Mariager. På den sidste strækning 
følger vi  Klosterruten og afrunder vandringen  i  den gl. klosterbygning.                                                                                                                               
Mødetid og -sted: Kl. 10.00  ved kirken, V. Tørslev Bygade 2, 9550 Mariager  
Turleder: Stella Andersen, : stella@post12.tele.dk, tlf. 98555183                                                                                                                        
OBS: Praktisk påklædning og medbring madpakke til frokost undervejs.                        
Pris:   kr. 25,00 – gratis f. Birgittaforeningens medlemmer                                

Midsommervandring  d. 21. juni 2016.                  
På denne vandring går ruten gennem Vesterskoven og langs den smukke 
Mariager fjord,  hvor Jørgen Kruse på poetisk og humoristisk vis fortæller 
beretningen om Adam og Eva – frit efter Johannes Møllehave.                                                                                                 
Turen er på ca. 5 km og afrundes ved bålpladsen i klosterhaven.              

 

 

 

 

                                                                                                                                                

Mødetid og -sted: Kl. 18.30 på P. pladsen ved Mariager kirke.                  
Turleder: Jørgen Kruse mail: kruse@hotmail.com / 29913699                           
Pris: Kr. 25,00  – gratis f. børn og Birgittaforeningens medlemmer 

Birgittas  vandrefortælling  d. 27. juli 2016 .          
Her går turen ad små skovstier gennem det smukke Munkholm område, 
hvor beretningen om Mariager klosters stifter, Birgitta af Vadstena   
formidles undervejs samtidig med at Christian Christiansen og Niels Kjelsen 
understøtter fortællingen med deres stemningsfulde visesang og fløjtespil.                                                                                                               
Ruten er på ca. 2 km og foregår i roligt tempo i kupperet terræn.                  
Vi afslutter vandrefortællingen i Mariager kirke, hvor der også vil blive  
mulighed for en lille rundvisning.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Mødested: P. pladsen ved Mariagerkirke  kl. 14.00.                                                                                                                       
Turleder og fortæller: Helga Moos Iversen, mail@mytos.net /tlf. 98522441                                                                                                                                   
Pris: kr. 25,00 – . Gratis for børn og  for medlemmer af Birgittaforeningen. 

                                                                                      
Hellig tre kongers-vandring  d. 27. dec. 2016.                                                                                                                        
Med Jørgen Kruse som tur-guide og fortæller vandrer vi her også  gennem 
Munkholm området i Mariager, hvor vi  hører beretningen om, hvad der 
skete de tre vise mænd undervejs mod målet.                                                   
Så find traveskoene frem og tag hele familien med ud på en frisk og 
eventyrlig julevandring.                                                                                               
Måske slutter vi af med at synge samtlige 19 vers af  ”Dejlig er den himmel 
blå” , - men  hvor turen går hen, - ja, det vèd kun Jørgen Kruse  - og de tre 
andre vise mænd !                                                                                                                                                                                        
Mødested: P. pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00..                                                                                                                
Turleder: Jørgen Kruse , mail: kruse36@hotmail.com , mobil 29913699.                                                          
OBS: Praktisk fodtøj og påklædning –  ikke egnet for gangbesværede.                                               
Pris: kr. 25,00 – gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellig tre kongers vandring  - den 27. december.            Find 

traveskoene frem og tag hele familien med på en frisk og eventyrlig 
fortællevandring gennem Munkholm med Jørgen Kruse.                                    Vi 
vandrer her ad små skovstier i de vise mænds fodspor, og hører hele historien om 
hvad der skete undervejs mod målet. Ruten er på ca. 2 km i kuperet terræn, - men 
hvor vi når hen, det ved  kun Jørgen Kruse og de andre vise mænd !                                                                                                        
Mødetid- og sted: Kl. 14.00 på P pladsen ved Mariager kirke.                          Pris: Kr. 
25,00. (Gratis f. børn og for medl. af Birgittaforeningen.  
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