11. januar 2016

Kære
Godt nytår!
Hermed sender vi en stak invitationer til PilgrimMors 2016
– en uges vandring ad kystruten rundt om limfjordsøen Mors.
Temaet ydre og indre landskaber.
PilgrimMors ønsker at være modkultur til en verden, der skruer
op for præstationer og stress. Med syv nøgler: langsomhed,
frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og
åndelighed forsøger vi at åbne døre til et nærvær og til det, der for
den enkelte er ”det eneste nødvendige..”
Det kan være et behov for at nulstille sig selv, en slags renselse,
der får én til at vælge pilgrimsvandring. Eller det kan være ønsket
om at finde nærmere til Gud og sig selv eller få klarhed over et
forestående valg.
Måske er det den nødvendige, men svære vandring gennem
sorgens landskab, som en ydre vandring kan hjælpe på vej. Eller
også er det slet og ret ønsket om at bevæge sig og få masser af
frisk luft med næring til både krop, sjæl og ånd. Og måske
samtidig få dyrket venskabet.
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”Jeg har mødt en masse dejlige mennesker og en masse rå
natur. Det var godt, det ikke var omvendt.”
(deltager PilgrimMors 2015)
Hver dag vil der være inspiration og oplæg, som peger på mulige
indsigter og udsyn under både den indre og ydre vandring. Bag
PilgrimMors står en gruppe af lokale ildsjæle, som for 5. gang har
tilrettelagt en uge fuld af oplevelser for pilgrimmene, som også
jævnligt opfordres til at vandre i stilhed.
”Pilgrim Mors 2015 var mit livs oplevelse.” Heidi
Vi håber, at 2016 må leve op til forventningerne hos de, som
melder sig til år efter år og ser frem til, at også mange nye
pilgrimme må finde vej til det blå-grønne eventyr på Mors.

venlig hilsen
Benedicte Tønsberg
Stiftspræst for åndeligt søgende i Aalborg Stift.
PilgrimMors: ”Sæt farten ned og tag støvlerne på…”
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