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Pilgrimsliv Elisabeth Lidell Hent PDF Forlaget skriver: Mange mennesker griber pilgrimsstaven for at begive
sig på vandring. Vandringen i det ydre landskab åbner mulighed for en indre rejse i sindet. Pilgrimsvandring

er refleksion og ro, stilhed og eftertanke – samt smukke naturoplevelser.

Man bevæger sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt. Denne bog henvender sig til alle, der ønsker at
påbegynde pilgrimsvandring, men er også velegnet som inspiration for den erfarne vandrer.

Hans-Erik Lindström er pilgrimspræst og forfatter og arbejder på Pilgrimscentret i Vadstena, Sverige.
Elisabeth Lidell er sognepræst i Risskov og initiativtager til afholdelse af pilgrimsseminarer og oprettelse af
en hjemmeside om pilgrimsvandring. Hun har tidligere udgivet Den lille Pilgrimsbog samt Pilgrimsvandring

med børn og unge.

»I bogen finder de mange pilgrimsvandrende en fortolknings- og forklaringsmodel, der i et vist omfang også
virker som kompas og viser vejen fremad. Bogen er fuld af praktiske anvisninger og forslag til bønner,

læsninger og små meditationstekster. Pilgrimsliv er en kort og ganske god indføring i et moderne religiøst og
folkeligt fænomen.«

- Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad
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