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Nyhedsbrev nr. 5 , 2021 v. formand Steen Rasmussen

Program-ændringer:
Onsdag den 20. oktober 2021: Vi tager til Breum ikke langt fra Roslev for at
kigge nærmere på Ulla Kobberups udstilling af kristne billeder, og herefter besøg i
Grinderslev kirke, Breum helligkilde – og en vandring rundt i området. Der er
udsendt reminder om arrangementet.

’Pilgrimsvandring og meditation – 2’ i perioden 30/10 – 5/11 2021 er AFLYST.
Det skyldes dels for få tilmeldte, dels anden pilgrimsaktivitet for mig på nævnte
tidspunkt, og endelig synes jeg, at der er behov for at evaluere og nytænke
konceptet. I den nærmeste fremtid ønsker jeg dannet en lille gruppe af pilgrimme,
som vil være delagtige i dette udviklingsarbejde. Meld dig gerne til mig, hvis det
har din interesse – steen@europilgrim.dk

Café Eksistens – om åndelighed.
Nogenlunde ude af covid-19 skyggen kan vi igen mødes til Café Eksistens, selvom
det i år bliver i en noget anderledes udgave end de tidligere år.
Årsagen er, at caféen har indgået samarbejde med arbejdsgruppen for udvikling
af foreningens indsats på det åndelige område. Det har flere konsekvenser.
Der vil blive tilføjet en række aktiviteter, hvor vi enten får besøg af oplægsholdere
eller hvor vi drager ud for at besøge forskellige steder, hvor engagerede
mennesker vil præsentere os for nye sider af åndelighed i teori og praksis.
For at håndtere dette er vi nødt til at have forhåndstilmelding til alle arrangementer, som indgår i Café Eksistens.
Arbejdsgruppen har lavet et meget spændende program, hvor oplæg/oplevelser af
forskellig art bliver genstand for refleksion på det følgende café-møde. På den
måde kan vi opsamle både oplevelser og deltagernes refleksion over netop egne
oplevelser. Vi påbegynder denne første fase i arbejdet i november, og den
strækker sig helt hen til april 2022, hvor vi igen samler tankerne, runder af og
formentlig vil påbegynde en ny fase i arbejdet, hvor det handler om at finde måder
at udforme pilgrimsvandringer på, som balancerer og inkluderer traditionelle,
kristne værdier og fremgangsmåder, og de mangeartede udtryk for åndelighed,
som findes i andre traditioner, men som er levende og aktive i dagens Danmark
og i forskellig grad indgår i pilgrimmenes egne overbevisninger.
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Café Eksistens – resten af 2021
Alle møder i Café Eksistens resten af 2021 foregår på onsdage i tidsrummet fra
kl. 15.30-17.30 i foreningens lokaler Villavej 10, Viborg.
Hvert café-møde indledes med en bid brød og kaffe – pris 30 kr.
Tilmelding er nødvendig til alle Café-arrangementer og sendes til
steen@europilgrim.dk senest søndagen før mødet.
3/11

Introduktion Café Eksistens 2021/2022 med gennemgang af program
frem til april 2022. Hvad er åndelighed – fortsat? Kort oplæg ved Steen,
herefter fælles samtale.

17/11

Åndelighed i hverdagen? Hvordan kan den åndelige dimension blive en
integreret del af den enkeltes hverdag? Kort oplæg ved Steen, herefter
fælles samtale.

1/12
15/12

Oplæg om Martinus v. Kate Kusk. Tema: Hvordan kommer Ånd og
åndelighed til udtryk hos Martinus.
Refleksion over Kates oplæg om Martinus. Juleafslutning.
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Medlemsmøde i foreningen
Tirsdag den 16. november kl. 17.00 afholder foreningen det årlige medlemsmøde.
Der kommer til at ske vigtige ting på det møde, så jeg vil gerne opfordre
foreningens medlemmer til at møde frem.
Naturligvis er der fælles spisning på programmet – som altid på
medlemsmøderne, men vi skal også have højskolesangbøgerne frem og synge,
ligesom der bliver andre aktiviteter, som jeg ikke vil løfte sløret for før på selve
aftenen.
Bliver du nysgerrig? Herligt, så ses vi!

Trondheim og Nidaros
I 2020 og igen i år har vi planlagt vandrerejse til Trondheim og bl.a. et nærmere
kig på Nidaros-katedralen. Der var over 30 tilmeldte i år, så det var ærgerligt, at
vi var nødt til at aflyse!
Imidlertid forsøger vi igen i 2022, og de første
informationer vil blive udsendt i forbindelse med,
at det fulde program 2022 offentliggøres i
december.
Til forskel fra tidligere vil vi i 2022 lade en
professionel rejsearrangør stå for rejsen og det
store planlægningsarbejde. Unitas rejser havde
ansvaret for foreningens rejse i 2019 til
Bingen/Rüdesheim, og det fungerede helt
tilfredsstillende, så det samar-bejde vil vi forsøge
at genoptage. Rejsen bliver derved en anelse
dyrere, men vi er til gengæld dækket fint ind ved
en eventuel aflysning, ligesom alle de praktiske
sider af rejsen skulle fungere uden problemer.
Det bliver sikkert nødvendigt med tilmelding til rejsen i ganske god tid forud for
afrejse, dette for at sikre overnatningspladser på Pilegrimsgården i Trondheim og
ligeledes for at sikre plads på færger/tog/bus etc.
Vi har besluttet ikke at flyve til Trondheim – for at medvirke til at nedsætte udslip
af CO2, hvilket giver mulighed for at nyde rejsen med ’langsomhed’ og tid til at
glæde os over den storslåede norske natur.
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