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Kommende aktiviteter:
Vandring langs Gjern Å til Troldhøj
Tirsdag den 10/5 2022 kl. 10.00.
Mødested: Gjern kirke, Østergade 6A, 8883 Gjern
Samkørsel fra Viborg Pilgrimscentrum kl. 9.10
Turens længde ca. 11 km.
Vi starter med et besøg i kirken og en salme efter årstiden, så vandrer vi
gennem Gjern by til Troldhytten ved Landal feriecenter ca. 3 km., der holder vi
den første pause i en stor bålhytte med gode siddepladser.
Derefter går vi i stilhed til en shelterplads i Gjern ådal. Videre over Gjern å og
senere en stigning på 75 m (delvis trapper) op på Troldhøj med udsigt over
Sminge sø, Svostrup kro og Tvilum Klosterkirke.
På vandringen tilbage til Gjern går vi langs ådalen.
Medbring mad og drikke.
Alle er velkomne til en vandretur i Gjern Bakker/Søhøjlandet.
Pilgrimmenes Dag
Fredag den 13/5 2022 kl. 10.00
Mødested: Funder Ådalsvej 1, 8600 Silkeborg. (Ingen p-plads, men der er plads
langs skovvejene).
Samkørsel fra Viborg Pilgrimscentrum kl. 9.00.
Pilgrimsvandringen følger første del af ’den skæve bane’, fra Funder til Hjøllund.
Anden del af vandringen langs ’den skæve bane’ gennemføres senere på året
(Søndag den 25/9 2022) med start i Hjøllund og slutpunkt i Ejstrupholm.
Info om ’den skæve bane’:
file:///C:/Users/Bruger/Downloads/denskaevebane%20(2).pdf
Vandringen er på ca. 11 km.
Ulbjerg klint
Tirsdag den 24. maj kl. 10.00
Mødested: Ulbjerg kirke, Tingvej 4A, Ulbjerg 8832 Skals
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Samkørsel fra Viborg Pilgrimscentrum kl. 9.30
Vi starter i Ulbjerg kirke, hvor Ulla vil stå for en kort andagt. Herefter kørsel til
p-plads, hvorfra vi vandrer til Ulbjerg klint. På toppen er der fin udsigt og et
godt sted at spise, drikke kaffe m.m. Hvis vi er heldige ser vi også kobjælder.
Vandring ca. 4-5 km.
Himmelske dage, Roskilde
Torsdag den 26. maj til søndag den 29. maj 2022.
Sammen med en lang række af landets øvrige pilgrimsforeninger og pilgrimsinteresserede lokale kirker har vi en stand på ’Mulighedernes marked’ til info
om pilgrimsaktiviteter i bred forstand.
Alle er velkomne både der og i pilgrimslandsbyen, som er beliggende lidt
udenfor Roskilde.
Se nærmere om hele arrangementet nedenfor.
Pinsevandring langs trækstien til Gudenåcentralen
Søndag den 5. juni 2022 kl. 10.15
Mødested: Bjerring kirke, Bjerringbyvej 22, 8850 Bjerringbro
Samkørsel fra Viborg Pilgrimscentrum kl. 9.30
Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.15 i Bjerring kirke. Kørsel til p-pladsen ved
Engbroen hvor vandringen starter. Vi går på trækstien, der flere steder er en
smal trampesti helt ned til åen. Ved Gudenå Centralen tager vi over åen via en
lille dæmning og videre om til søen, hvor der er et rigt fugleliv. Turen tilbage går
gennem skoven og forbi den idylliske stråtækte bindingsværksejendom
Skibelund Mølle opført i 1700 tallet, men der har været vandmølle meget
længere. Den ældste skriftlige omtale er fra 1354. Herfra går vi ca. 500 m på
asfalt og videre gennem skov og eng tilbage til Engbroen
Vandring ca. 10 km.

Himmelske dage i Roskilde
HIMMELSKE DAGE I ROSKILDE, DANMARK DEN 26. – 29. MAJ 2022
Kirkefestivalen Himmelske Dage er en økumenisk festival, der sætter fokus på
livets store spørgsmål gennem talks, debatter, musik, kunst og selvfølgelig
andagter og gudstjenester.
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Himmelske Dage er et samarbejde mellem forskellige kristne kirker,
organisationer og foreninger.
PRISER: De fleste aktiviteter er gratis, men nogle foredrag og koncerter etc.
forudsætter, at man har købt billet. En enkelt dag koster 195 DKK, alle dage
koster 395 DKK. Se: https://shop.himmelskedage.dk
PROGRAM Himmelske Dage har over 400 enkelte events. Alle aktiviteter i
programmet kan findes på: https://himmelskedage.dk/program/
- søg under de enkelte dage. Desværre findes der ikke et samlet program.
Her er lidt hjælp til at finde de interessante ting:
1. Mulighedernes Marked på Domkirkepladsen Se
https://himmelskedage.dk/mulighedernes-marked/
2. Pilgrimslandsbyen ved Sankt Hans Have: Kirke, Ånd og Krop Se
https://himmelskedage.dk/pilgrimslandsbyen/
Pilgrimsvandringer:
https://himmelskedage.dk/pilgrimslandsbyen/pilgrimsvandringer/
Pilgrimslandsbyen har en fast tidebønsrytme i Areopagos-katedralen fire gange
dagligt:
9:00-9:30 Laudes – kontemplativ morgenbøn: Kort introduktion til den
ortodokse hjertebøn, som hjælp til at finde fokus og hvile i stilheden. Og med et
lille sanseligt strejf af østens spirituelle praksis, for at få kroppen med. Laudes
søndag er kl. 8:30-9:00 af hensyn til den fælles gudstjeneste og er en
morgenandagt.
12:00-12:30 Sext – middagsbøn med Bøn i Bevægelse: Bøn i Bevægelse er en
meditationsform med langsomme bevægelser og få ord, der hjælper os med at
falde til ro og være til stede i Guds kærlige nærvær.
17:00-17:45 Vesper – aftenbøn med musikmeditation: Musikmeditationen
rummer guidet meditation, instrumental musik og små meditative sange. Et
meditativt, musikalsk rum, hvor du kan finde hvile for krop, sjæl og ånd.
22:00-22:30 Completorium – den klassiske tidebøns nattebøn: Den eneste
tidebøn, hvori der traditionelt indgår en lovsang fra evangelierne – Simeons
Lovsang. Denne lovsang er blevet nattebønnens kendetegn sammen med
responsoriet ”I dine hænder”, hvor vi overgiver os til Guds varetægt og hvile.
3. Talks og debatter
Se https://himmelskedage.dk/talks-og-debatter-pa-himmelske-dage-2022/
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