
Bededagsvandring i Mariager / ’Friendly pilgrimage’. 

Anemonerne lyste om kap med forårssolen, da Birgittaforeningen i Mariager inviterede på 

Bededagsvandring  i den smukke natur omkring Mariager. 

Formålet var her, - som i Viborg, Aalborg og på Mors - at vise tilflyttede flygtninge og asylansøgere 

– samt alle andre interesserede, - de historiske steder som hører nærområdet til, og som vi alle 

hermed er en del af. 

”Pilgrimmenes dag” - som var et nyt fælles initiativ for de fire samarbejdende foreninger;  

Nordjysk Pilgrimsforening, Viborg Pilgrimscentrum, Pilgrim Mors og Birgittaforeningen i Mariager,-  

blev da også taget rigtig godt imod, - vurderet ud fra antal deltagere som mødte op til vandringen, 

da der her i Mariager var ca. 45 - fra både nær og fjern  -  som tog imod invitationen.  

Birgittaforeningens pilgrimskoordinator Bent Walbom indledte med at fortælle om pilgrimmenes 

symbolske kendetegn, og naturformidler Inger Taylor fra Mariagerfjord kommune fortalte 

undervejs på turen herefter om de historiske steder som blev passeret på ruten, som gik via 

Maren Finds dalen op til Hohøj og videre gennem Alstrup krat til Hou, og tilbage til Mariager 

gennem Munkholm, - hvor historien alle steder har sat synlige spor i landskabet. 

Undervejs blev der også lagt op til refleksion og samtale om nogle af pilgrimmenes 7 nøgleord, 

som Langsomhed og Stilhed, - og Bededagsvandringen sluttede med suppe og samvær i den gamle 

klosterbygnings Munkesal, hvor der blev sunget lystigt med på både dansk og engelsk – 

eksempelvis på ’Morning has broken”, og hvor en god dag sluttede med  den gamle keltiske 

pilgrimssalme: 

May the road rise to meet you, 

May the wind be always at your back. 

May the sun shine warm upon your face. 

May the rains fall soft upon your fields 

Until we meet again, 

May God hold you, in the palm of his hand. 

 

Hvad temaet for næste års “Pilgrimmenes dag” skal handle om, - ja det vil de fire foreninger finde 

ud af til den tid. – 

Foreløbig glæder vi os over, at samarbejdet har skabt en synergi, som danner grundlag for et 

videre samarbejde.  

Mariager, den 24. april 2016.                                                                                                                                

Helga Moos Iversen  

 


