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Pilgrimsbesøg fra Odense
Torsdag den 23. september 2021 får vi besøg af en gruppe pilgrimme fra Odense.
Det er aftalt for længe siden, og vi tager imod i Viborg Pilgrimscentrums lokaler og
sørger for kaffe m.m. og fortæller om vores forening.
Forud for besøget skal Odense-pilgrimmene omkring Viborg Domkirke, hvor de
har aftalt at mødes med Maja Lisa Engelhardt, som vil fortælle om sin
kirkekunst, herunder bronzedøren, som leder ind i Domkirken.
Odense-gruppen er ikke så stor, derfor er der ledige pladser til mødet med Maja
Lisa Engelhardt, som både viser bronzedøren og efterfølgende kommer med til
vores lokaler og fortæller videre om sin kirkekunst. Er du interesseret i at høre
mere om kirkekunst og møde Odense-pilgrimmene, så er det muligt?
Af hensyn til videre planlægning skal jeg bede om tilmelding til dagen sammen
med Odense-pilgrimmene:
Tilmelding senest søndag den 15. august 2021 til - steen@europilgrim.dk
Der vil formentlig blive en deltagerbetaling og corona-restriktioner overholdes.

Pilgrimsvandring for fremtiden
I Sverige har en række kirkelige organisationer,
herunder Vadstena Pilgrimscentrum, taget initiativ
til at deltage i en større europæisk event – kaldet
’Pilgrims’ walk for future’. I al sin enkelhed en
pilgrimsvandring for at gøre opmærksom på klimaproblematikken i vores tid. Vandringen er allerede
startet, det skete den 19. juli fra Vadstena og
pilgrimmene vandrer igennem Sverige til Lund,
herefter over sundet til København, videre ned over
Sjælland og Lolland/Falster til Rødby. Efter
sejlturen fortsætter turen gennem dele af
Nordtyskland til bens til Hamborg og derefter med tog til Münster, hvor der er
stort træf med pilgrimme fra andre dele af Europa. Næste station på vandringen
bliver Amsterdam og ud til kysten, hvorfra pilgrimmene sejler til Newcastle.
Videre går turen til Lindisfarne, Edinburgh og slutter i Glasgow den 30. oktober. I
Glasgow bliver der et stort fælles arrangement med alle deltagende
pilgrimsvandringer for målet er nået – at vise et stort engagement i klimaet og
fremtiden på kloden for alle de politikere, meningsdannere, ngo’er m.fl. som netop
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er samlet i Glasgow til FNs klimakonference COP 26, som foregår de følgende
dage.
Der er en kernegruppe, som går hele vejen, men du har også mulighed for at
deltage på vandringen på enkelte dage. Du skal selv sørge for alt det praktiske,
mad, vandreudstyr, overnatning m.m. Der findes en hjemmeside, som viser hele
vandreprogrammet. For hver dato er der er startsted angivet, og herfra kan man
som enkeltvandrer deltage. Her er link til hjemmeside med alle informationer:
https://walkforfuture.se/
I dagene fra den 23. august til den 6. september vandrer kernegruppen gennem
Danmark, og det ville være så hyggeligt at mødes med nogle af jer for at vandre
sammen i Danmark – for klimaet.
Personligt tager jeg til Skotland for at vandre sammen med gruppen på den sidste
strækning fra Edinburgh til Glasgow og for at deltage i den store fælles markering
af menneskenes forpligtelser overfor klimaet forud for COP 26.
Søndag den 22. august er der et særligt arrangement, da der er hviledag på
vandringen. I København gennemføres en økumenisk kirkevandring, som starter
med pilgrimsmesse i Den svenske kirke, Gustafkyrkan, Folke Bernadottes allé 4,
Kbh. Ø. Messen starter kl. 11 og kl. 13.15 starter kirkevandringen fra
Gustafkyrkan og vil undervejs komme til Jerusalemskirken, Skt. Ansgars
katolske domkirke, St. Albans anglikanske kirke og retur til Gustafkyrkan med
en afsluttende andagt ca. kl. 15.30.
På hjemmesiden for den store vandring har man et sjovt lille tiltag, nemlig en
skridttæller, som opsamler information fra samtlige medvandrere og deres fysiske
præstation for klimaet. I skrivende stund er der taget 22.575.000 skridt for
fremtiden – og tallet stiger hastigt!

Årsmøder og fælles samlinger
Week-end’en den 4. og 5. september afholdes en række møder med særlig
interesse for pilgrimsforhold i Roskilde.
Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter holder årsmøde. Foreningen er ved
at udvikle sig til en paraply-organisation for pilgrimsforeninger i hele landet, og
vil fremover bl.a. organisere en hjemmeside med informationer om
pilgrimsvandringer i hele landet.
Foreningen Den Danske Klosterrute holder årsmøde.
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Nationalt pilgrimsnetværk er en gruppe af engagerede pilgrimme, som bl.a. har et
ønske om at gennemføre pilgrimstræf i Danmark. Netværket holder møde med
planlægning af pilgrimsaktiviteter på Himmelske Dage, som gennemføres i
Roskilde i 2022. Der bliver ved den lejlighed opstillet en pilgrimslandsby, som vi
skal have pustet en masse liv ind i. Til drøftelse er ligeledes forholdet mellem
netværket og de enkelte pilgrimsforeninger og kirker med pilgrimsaktiviteter, som
findes i Danmark – og endelig de første skridt til en eventuel fælles uddannelse
for pilgrimsledere.
Lørdag gennemføres møderne, og søndag er der højmesse i Roskilde Domkirke, og
herefter guidet tur til Sagnlandet Lejre. Der skal naturligvis betales for enten dele
af arrangementet eller det hele, ligesom der kan arrangeres overnatning på hotel i
Roskilde.
Har du tanker eller ideer, som du ønsker taget med på møderne, så henvend dig
gerne. Der er også mulighed for, at en mindre gruppe kan deltage i (det meste) af
arrangementet. Henvendelse om det hele til steen@europilgrim.dk

Ånden i foreningen
I det seneste års tid er der i foreningen taget tilløb til at udvikle på den
åndeligt/spirituelle side af foreningens aktiviteter. I 2020 blev der opsamlet
materiale fra medlemmerne og på foreningens generalforsamling i juni 2021 blev
denne væsentlige sag igen taget op, og initiativ taget til at etablere en gruppe af
pilgrimme, som vil gøre en indsats for at finde den rette balance i foreningen
mellem på den ene side en traditionel kristen tilgang til livet og på den anden side
en inddragelse af elementer fra de seneste års udvikling i feltet mellem moderne
spiritualitet og de nyeste videnskabelige forskningsresultater og teorier.
Formuleret på denne måde kan det godt lyde lidt ’langhåret’, men som altid
starter vi i det praktiske og konkrete. Hvad og hvor meget skal ånden fylde, når vi
er på pilgrimsvandring eller deltager i andre forenings-arrangementer? Hvordan
vil vi praktisk inddrage åndelige aktiviteter, og hvordan finder vi den kreative
balance mellem tradition og nytænkning? Samt – ikke mindst – hvordan
opretholder vi den åbenhed og tolerance, som karakteriserer os som pilgrimme,
så vi bliver endnu bedre til fællesskab trods forskelle – der er stadig langt mere,
som samler os end det, som vi ser forskelligt på.
Du inviteres hermed til at deltage i dette arbejde. Vi er i gang med at nedsætte
gruppen, så hvis du er interesseret i at bidrage til arbejdet, så tilmeld dig gerne.
Eller skriv en besked, stil et spørgsmål, giv dit synspunkt til kende. Indtil videre
til steen@europilgrim.dk men snart til den nyetablerede gruppe.
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Pilgrimsgudstjenester
Danmarks Radio har i løbet af sommeren optaget tre pilgrimsgudstjenester på
Møn, som sendes de kommende tre søndage. På søndag, den 15. august sendes
der fra Nyord, hvor menighedsrådsformand William Houmann viser pilgrimmene
rundt og fortæller, mens pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith holder prædiken ved
Naturcenteret Hyldevang sammen med Roskildes biskop, Peter Fischer-Møller.
Vandringen slutter på den lille kirkegård, der er fuld af historie. Undervejs synger
Stege Kirkes pige- og voksenkor, og sangene ledsages af musik på guitar og fløjte
af Michael Nielbo og Peter Fritsch.

William Houmann og Anders Laugesen i samtale til programmet "Pilgrim" i Middelalderhaven
ved Stege Kirke.

Programmet sendes på DR1 i selve kirketiden, klokken 10, og kan igen ses på
DR2 klokken 14. Vært er Anders Laugesen, der undervejs samtaler med dagens
gæster. I tillæg til udsendelsen på DR-TV har Anders Laugesen lavet et længere
interview med William Houmann, som sendes samme søndag morgen, 15. august
kl. 8.03 på radioens P1, i programfladen "Pilgrim".
De to øvrige pilgrimsgudstjenester sendes henholdsvis 22. og 29. august, og er
optaget på Liselund og ved Møns Klint. I programmerne medvirker vandrende fra
Møn, og der er mange flotte optagelser fra naturen.
Elizabeth Knox-Seith
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