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Beretning for året 2021 – til foreningens generalforsamling, marts 2022.

Året, der gik. 2021 var et år præget af corona- og dermed også aflysning af enkelte aktiviteter. I løbet af
året gennemførte vi 8 kirkevandringer og tre 3-4dages ture, hvor vi tog til Thy og på Gendarmstien. Fine
dage i godt selskab på smukke vandreruter. Hermed føler vi, at vi har afsluttet de to steder i denne omgang.
Endelig var vi på Møn, boede på Camoenogården, og havde fire herlige dage der – bl.a. med en stærk
udfordring i forbindelse med stillevandring i den mørke nat.
Rejsen til Trondheim blev aflyst, men efterårets vandringer gennemført. Vinteren medførte nye
restriktioner, så der blev lidt stille en tid, men årets generalforsamling kunne gennemføres, dog udsat indtil
maj måned. Godt, at vi har så stærk en forening, at slinger i valsen omkring generalforsamlingen ikke bliver
noget, der betyder noget særligt.
Vandring og meditation blev gennemført i april måned i godt vejr og ved Vestkysten. Efterårets vandring og
meditation blev aflyst, og herefter er jeg gået i tænkeboks for at udvikle på konceptet.
I november havde vi medlemsmøde, det er efterhånden blevet tradition, og her havde bestyrelsen den
store glæde at kunne udnævne Karen til æresmedlem af foreningen, det første æresmedlem overhovedet
af foreningen. Vi ved jo alle, at Karen har haft og stadig har en meget stærk indflydelse i foreningens virke,
og Karen er med til at skabe den sammenhængskraft, der er så nødvendig.
Til det formål tjener også bestyrelsens daglige arbejde for at få vandringer og andre arrangementer til at
fungere godt og smertefrit. Tak til bestyrelsen for et godt år, som både har budt på udfordringer grundet
pandemien, men også har været præget af, at mange af Karens funktioner i foreningen ganske roligt er
blevet overtaget af bestyrelsens forskellige medlemmer. Det har heldigvis været muligt at tale os frem til en
rolig overgangsperiode, så Karen fortsat holder i nogle tråde, og andre er givet videre.
I dag skal vi også tage afsked med Vitta – som medlem af bestyrelsen. Når jeg kigger i mapperne med hele
foreningens historie kan Vitta spores langt tilbage – over 10 år – og Vitta havde ikke været med ret længe
førend hun fik titlen ’madmor’. Vitta har også været meget aktiv omkring møblering og indretning af
foreningens lokaler. Vi har i årene glædet os meget over Vittas suppe og diverse forretter, og vi er dig stor
tak skyldig, Vitta, for din store indsats. Håber, at du vil være med i lang tid endnu, selvom du nu lader
suppeskeen gå videre. Tak skal du have.
Udover og bagved pilgrimsvandringerne har vi i foreningen nogle grupper, som arbejder med forskellige
ting.
Historiegruppen – har bestået i flere år efterhånden. Dels for at få styr på foreningens arkiver over alle de
forgangne år, dels for at medvirke i arbejdet med at skrive foreningens historie. Der er nu skrevet helt frem
til og med 2016, og råskitsen er klar for hele foreningens historie. Vi arbejder videre med henblik på at
udgive historien i bogform, og som Ulla formulerede det for kort tid siden, så er det egentlig en beskrivelse
af hele pilgrimsbevægelsens historie i Danmark. De tidligere formænd Kis og Ulla samt Karen er med i
arbejdet, og målet er at manuskriptet er færdigt i år, hvorefter bogens layout, illustrationer, korrektur m.v.
kan ordnes i god tid, ligesom der skal søges fonds-midler til udgivelsen, som kan finde sted til foreningens
20-års fødselsdag i 2024.
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Udvikling af foreningens åndelige arbejde – har vi også en gruppe, der arbejder med. Kirsten Birgitte, Alice,
Martha, Ellen L. står for den del, og jeg sidder selv lidt med en gang imellem. Gruppen har lavet et særdeles
ambitiøst program, som har slået helt igennem i forhold til Café Eksistens, hvor vi både har haft de
sædvanlige onsdags-møder, nogle gange med besøg af foredragsholdere, ligesom vi har været ude af huset
med besøg hos buddhisterne i Vesterbølle – og snart skal til Højbjerg for at vandre i Marselisborg-skovene
sammen med en shaman og terapeut fra Sydamerika. - Formålet med gruppens arbejde er at skabe
inspiration til det åndelige indhold i vores pilgrimsvandringer, måske udvikle en vandrings-liturgi.
Udvikling af vandring og meditation – sådan en gruppe har vi også! Kirsten Birgitte og Bodil Behrmann er
deltagere i denne og vi har gang i en række møder, hvor vi evaluerer på de hidtil gennemførte udgaver af
Vandring og meditation – og udveksler ideer og planer for, hvorledes der kan udvikles også på denne
praksis. Jeg tror, at de to grupper også kan supplere hinanden på flere måder, så det er et glimrende
udviklingsarbejde, vi her har gang i.
Nationale samarbejdspartnere – DKP – den forening er langsomt ved at finde sine fødder, og har ved
årsmødet for nylig fået ny formand, som I kender godt, nemlig pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre, fra
Viborg Stift. Christian er energisk og fuld af ideer til udviklingsindsatsen her, og det er glædeligt, for DKP har
ikke rigtigt fået helt fat endnu i det at blive paraply-organisation for landets pilgrimsaktiviteter, ligesom
hjemmeside med landsdækkende info om pilgrimsvandringer fortsat kun findes som idé.
Nationalt pilgrimsnetværk har mere eller mindre slået folderne sammen med DKP, i hvert fald holder vi
fælles møder. Det er praktisk, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan en god idé, da netværket bliver
viklet ind i det administrative/organisatoriske i foreningen DKP, og det er ikke sikkert, at netværket trives
bedst i den sammenhæng. Netværket har udviklet ideer og aktiviteter til Himmelske Dage i Roskilde i maj,
og her vil netværket vise sin styrke og værdi, tænker jeg.
Samarbejdet med de nordjyske pilgrimsforeninger har stået i stampe grundet corona, men vi påtænker at
tage initiativ til at genopvække det. Nordjysk pilgrimsforening har haft nogle overgangsproblemer, idet hele
den gamle bestyrelse har trukket sig ud af arbejdet, men på deres GF for nylig lykkedes det at besætte 4 ud
af 5 plader, så de skal nok komme stærkt igen.
Fremtiden. Omfattende 2022 program, meget ambitiøst og tillige med forsøg på nye tiltag, bl.a. vandringer
på hverdage. Da vi for ikke længe siden vandrede på Norskestien ved Kjellerup på en mandag var der hele
21 deltagere, så det ser ud til at vandring på hverdage er helt OK. Måske gjorde det gode vejr også sit,
ligesom det føltes som starten på en ny pilgrims-sæson.
I år tror jeg, at vi kommer til Trondheim, i hvert fald er Unitas Rejser optimistiske, så det skal nok lykkes. Jeg
har ikke fået detaljer om rejsen endnu fra dem, men jeg udsender så snart det bliver muligt.
Hvervekampagne – projekt ’gør pilgrimmen yngre’. Skal nok planlægges og igangsættes indenfor en
forholdsvis overskuelig fremtid. Vi bliver jo ikke yngre, men vores pilgrimsvandringer er over tid blevet
kortere og kortere, hvilket vel også afspejler, at vores fysiske formåen ganske langsomt aftager. Der bliver
brug for aktiviteter til at tiltrække yngre vandrende, og det håber jeg, at bestyrelsen vil begynde at se på i
de kommende år.
Og så min vanlige udtalelse om det mere personlige.
Her, under nedlukningsperioderne grundet Corona, har jeg oplevet, hvor godt og sundt det er for mig
personligt at opholde mig hjemme i mit hus og i lange perioder blot følge mine egne rytmer og interesser.
Bl.a. derfor har jeg besluttet, at året 2022 bliver mit sidste år som formand for Viborg Pilgrimscentrum.
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De fleste har vist efterhånden hørt mig tale om min store interesse for det arbejdsfelt, som kan beskrives
som en syntese af spiritualitet i alle afskygninger og så den nyeste videnskabelige forskning. Det felt har jeg
en meget stor lyst og tilskyndelse til at bevæge mig meget længere ind i. Jeg troede på et tidspunkt, at mit
livs store opgave var at bygge bro mellem kristendom og de nye trosformer, som er vokset frem i de
seneste 40-50 år. Men der misforstod jeg tingene, har jeg indset. Det er en anden opgave, som er min,
nemlig at opleve, at andre bygger den bro, og så skal jeg blot berette om det, fortælle historien om, at det
ikke blot er muligt og sandsynligt, men at de nye tanker og filosofier vil bryde igennem, baseret på
åndelighed og videnskab i skøn forening.
I løbet af 2022 vil jeg – sammen med bestyrelsen – arbejde på at finde lige netop den pilgrim, som kan
videreføre arbejdet i foreningen som formand. Det er ikke vanskeligt at være formand, Viborg
Pilgrimscentrum er en uhyre velfungerende forening med en god, kreativ bestyrelse og et væld af
kompetencer at finde i medlemsskaren. Det er heller ikke sådan, at formands-arbejdet fylder vældigt meget
i dagligdagen, men det fylder en del i hovedet. Der er altid lige noget at huske på, og så skal jeg lige besvare
den henvendelse, og så skal jeg lige opsamle tankerne fra det møde, og så er der også lige prøvevandring af
ruten til næste kirkevandring, og Unitas Rejser har brug for nogle informationer …….. o.s.v.

Det kunne jo også tænkes, at foreningen kunne ledes af en kollektiv ledelse – ja, det sker faktisk allerede i
en vis udstrækning. Vi vælger ikke i bestyrelsen en næstformand – det er nemlig alle medlemmer af
bestyrelsen - og opgaverne bliver fordelt sådan som det nu lige er praktisk, efter hvem der har tid og lyst.
Formanden er nødvendig af formelle årsager – foreningens ansigt udadtil. Men det er nu ikke noget, der
slider vældig meget på ansigtet.
Så, ingen grund til panik, vi skal nok finde en god løsning i løbet af året. Jeg har det også sådan, at når jeg
trækker mig, så trækker jeg mig helt, d.v.s. jeg udtræder også af bestyrelsen, og overlader al plads og energi
til den nye ledelse i foreningen.
Det betyder jo ikke, at jeg forsvinder fra jordens overflade eller graver mig helt ned i min jordhule
derhjemme. Jeg vil fortsat gerne vandre sammen med jer, og tillige løse specifikke opgaver for foreningen.
Det kunne være en rejse til Iona (det tænker jeg at snakke med Elizabeth Knox-Seith om, måske kunne vi
gøre det i fællesskab), eller det kunne være 4-5 onsdage med Cafe Eksistens – eller hvad der nu måtte være
brug for.
Tak til jer alle for de bidrag, som I yder, stort som småt er det alt sammen med til at definere vores forening
og skabe det stærke og intense sammenhold, som findes i Viborg Pilgrimscentrum.
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