
Pilgrimsdag med Jette Dahl
Pilgrimsgudstjeneste i Øsby Kirke 
søndag den 30. april kl. 9.30
med efterfølgende workshop om ”at være pilgrim i dag” som optakt til åbningen af 
Camino Haderslev Næs, ved pilgrimspræst i Ribe Stift, Jette Dahl

Workshop ”at være pilgrim i dag”
Kl. 10.30 - 15.00 i Øsby Kirke 

Og undervejs.
Må din vej gå dig i møde!

Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!

Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,

holde dig i sin hånd!

Irsk/keltisk velsignelse

Gudstjenesten
I anledningen af 500-års fejringen af 
reformationen (påbegyndtes af Mar-
tin Luther i 1517), tager Jette Dahl ud-
gangspunkt i ”Lutherrosen” som i al sin 
enkelhed udtrykker folkekirkens grund. 
Herfra leder hun os på en indre vandring 
gennem de 7 pilgrimsord, som bliver 
gudstjenestens røde tråd. Kom og del-
tag i en anderledes gudstjeneste både i 
form og indhold.

Ingen tilmelding eller 
betaling for deltagelse
 i gudstjenesten!

Jette Dahl, tidligere sognepræst i 
Åstrup-Vonsbæk, har mange års erfa-
ring i pilgrimsvandringer med fokus på 
de 7 pilgrimsord: langsomhed, bekym-
ringsløshed, enkelhed, frihed, stilhed, 
spiritualitet og fælleskab. Ordene åbner 
til nogle værdier, som vi mere eller min-
dre har glemt i dag, og som er berigen-
de at tage til hjerte.

Selve begrebet pilgrimsvandring er en 
modbevægelse til travlheden og præ-
stationssamfundet. Det er en anden 
måde at være kirke på; ”at bede med 
fødderne”, som den bl.a. kaldes; en kir-
ke i bevægelse for det hele menneske 
med krop og sjæl.

Jette Dahl giver oplæg og inspiration til 
både den ydre og den indre pilgrimsvan-
dring. Her vil de 7 pilgrimsord fortsat 
være i spil, og i fællesskab vil vi få dem 
”pakket mere ud”. Vi får også værktøjer 
til at omsætte dem til hverdagsbrug og 
måske tage lidt af pilgrimsånden med 
os hjem. Der er indlagt lille pilgrimsvan-
dring med frokostpause, inden vi slutter 
af igen i Øsby Kirke.

Pris: 100,- kr., som betales kontant på 
dagen.
 
Med i prisen er en sandwich med en fla-
ske vand samt kaffe, the og småkager. 
Af hensyn hertil, er det nødvendigt med 
tilmelding. 

Tilmelding gøres senest den 23. april 
alene til Elsebeth Gunderlund Dall, 

medlem af Øsbys Næs-Camino-gruppe 
og af Øsby Menighedsråd, 
med SMS til 2964 6692 eller mail til
elsebeth@gunderlund.dk.

Øvrige kontaktoplysninger angivet i 
Æ ØsbyPost er forkerte!

Alle er hjerteligt velkommen!




