NYT FRA PILGRIMSPRÆSTEN
I midten af marts 2014 var jeg på et pilgrimslederkursus i Vadstena Pilgrimscentrum. Vi
gennemgik ”pilgrimsmotiver i bibelen og historien”, ”Den moderne pilgrims motiv”, ”Den ydre
vandring, pilgrimsruter og mål”, ”Den indre vandring og meditation”, ”Dialog og deling af
tanker”, ”Planlægning og gennemførelse af pilgrimsvandringer” og gennemførte en
pilgrimsvandring på 20 km på klosterruten.
Valgmenigheden råder nu over en certificeret pilgrimsleder

Den 29. marts gennemførte jeg en pilgrimsvandring på ”Oldtidsstien”. Vi vandrede ca. 13 km i
Jonstrup Hegn, området ved flyvestation Værløse og Søndersø – et meget smukt og varieret
landskab at vandre i. Uffe Hansted fra Gribskovpilgrim fortalte om de oldtidsminder, vi
passerede og jeg afholdt 2 andagter, den første med nadver, hvilket deltagerne især
fremhævede som en rigtig god oplevelse. Efter frokostpausen vandrede vi 20 minutter i
stilhed.
Der var 11 deltagere, som udtrykte stor tilfredshed med turen, der foregik i strålende sol.
Fra 8. – 11. maj holder jeg ligesom
sidste år stilleretræte i Vadstena, og
der er i år 15 deltagere. Alle bor i
enkeltrum i Birgittasøstrenes
gæstehus, som er en del af klosteret,
og programmet er ved at være på
plads i samarbejde med min svenske
kollega. Pilgrimscentret ser meget
gerne, at denne danske retræte
fortsætter som en tradition og et par
stykker har allerede forespurgt om
2015, så det bliver den sikkert.
Fra 3. september tager jeg på en lang vandring på ”Via Francigena” i Italien. Denne
pilgrimsrute starter i Canterbury og går gennem Frankrig og Schweiz og Italien og slutter i
Rom. Jeg nøjes med lidt mindre og starter i Vercelli (nær Milano) og går til Rom, i alt 600 km.
Det er ikke en organiseret vandring; jeg går alene.
Hvis der er en søndag uden særligt program eller en aften, der passer i efteråret og I har lyst
til at høre om vandringen, kan jeg forberede en fortælling.
Næste vandring i valgmenighedens regi kan derfor først blive julevandringen med gløgg – der
er allerede deltagere, der spørger om denne tradition opretholdes, og det gør den. Dato og
rute følger.
Pax et bonum (fred og alt godt)
Birgit Berggrensson

