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Kommende aktiviteter:
Onsdag den 9. marts kl. 15.30-17.30 i Viborg Pilgrimscentrums lokaler.
Café Eksistens: Fortsat refleksion over åndelighed i foreningen.
Onsdag den 9. marts kl. 19.00 i Viborg Pilgrimscentrum.
Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum m. spisning, prøvesmagning af
den nye Vino Peregrino og fællessang m.v..
Tilmelding: Til Ole@viborgpilgrimscentrum.dk – senest søndag den 6. marts
2022.
Generalforsamlingen er naturligvis åben for alle medlemmer af foreningen
uanset tilmelding, men hensynet til spisning gør, at det er praktisk med
tilmelding – ellers bliver portionerne så små, hvis vi alle skal dele!
Lørdag den 19. marts 2022 kl. 11.30 – ca. 18.00.
Mødested: Kløverhytten, Hørhavevej 55 D, Højbjerg
Guidet vandring gennem skoven til stranden og tilbage til hytten. Undervejs vil
guide og shaman Marcelo Arroyo demonstrere værktøjer til terapeutisk arbejde
baseret på Inkaernes tro og kultur.
Efter vandringen samtale, suppe og vin/vand - kaffe i Kløverhytten.
Tilmelding senest mandag den 14. marts 2022 til steen@europilgrim.dk
Onsdag den 23. marts kl. 15.30 – 17.30 i Viborg Pilgrimscentrums lokaler.
Café Eksistens: Åndelighed i foreningens arbejde med baggrund i foregående
lørdags vandring og indtryk fra Marselisborg skov og strand.
Tilmelding snarest til steen@europilgrim.dk
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Søndag den 27. marts 2022 kl. 10.15 i Bjerring kirke, Bjerring Byvej 22, 8850
Bjerringbro.
Samkørsel fra VPC kl. 9.40.
Efter gudstjenesten kører vi ca. 1,5 km til p-pladsen ved Engbroen. Her starter
en pragtfuld tur langs Skibelund bæk, der slynger sig smukt i landskabet.
Bækken har fine gydeforhold for ørred, og flere steder kan man se små rester
fra en tid, hvor bækken var levebrød for flere beboere i området. Herefter går vi
gennem et lille sommerhusområde og ned gennem skoven, hvor der er en fin
udsigt over Gudenåen og Bjerringbro. Vi kommer forbi gravhøjen Kettinghøj tilbage til p-pladsen.
Turlængde: 8 - 9 km
Medbring mad og drikke. HUSK solidt vandtæt fodtøj.
Alle er velkomne til at vandre med.

Generalforsamling
Bestyrelsen ønsker at se så mange medlemmer af foreningen som muligt til årets
generalforsamling, da der er brug for alle ytringer om foreningens virke.
Det bliver en god og hyggelig aften med debat om vores forening, fælles spisning,
sang fra højskolesangbogen, prøvesmagning af tre kandidater (en hvid og to røde)
til den kommende Vino Peregrino.
Tilmelding er vigtig, hvis du ønsker at spise med: Ole@viborgpilgrimscentrum.dk
senest søndag den 6. marts 2022.

Den aktuelle situation
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Netop trådt ud af skyggen af covid-19 bliver vi atter ramt af mørket, som skabes
af mennesker, der vil Ukraine – land og indbyggere – det onde.
Det er en trist, sorgfuld og for Ukrainerne en forfærdelig og livsfarlig tid, som vi
hver dag kan se og høre i nyhederne.
Det kan være vanskeligt ikke at blive forknyt og knuget af strømmen af
informationer, ligesom stærke følelser af vrede, kamplyst og afmagt kan tage over
hos den enkelte. Her er det vigtigt at holde fast i, hvem vi er: Pilgrimme, de
fremmede, som forstår andre ’fremmede’, og som mødes med enhver anden med
smil, forståelse, imødekommenhed – kærlighed.

På årsmødet i foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter, som blev gennemført i
lørdags, tog foreningens nye formand pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre ordet
som afslutning på mødet og læste den følgende bøn, som tilskrives Frans af
Assisi.
Herre, gør mig til redskab for din fred.
Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb,
hvor der er angst og nød.
Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der
er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger.
Mester, hjælp mig at søge ikke så meget at blive trøstet som at trøste, ikke så meget
at blive forstået som at forstå, ikke så meget at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi får, ved at tilgive, at vi selv får tilgivelse, ved at miste
vort liv, at vi finder det.
Det er ved at dø, at vi opstår til evigt liv.
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