Viborg Pilgrimscentrum
Viborg Pilgrimscentrum blev set 8.november 2004 som forening,
med hjemsted i Viborg.
Foreningens formål er at fremme og opbygge pilgrimsvandringer i

Viborg Pilgrimscentrum
er et ressourcested l fremme af pilgrimsbevægelsen,
Hvor medlemmer og andre mødes
om den fælles interesse for pilgrimsvandring

Danmark med udgangspunkt i Viborg og byens særlige historie.
Foreningen ønsker:
1.

At drive Viborg Pilgrimscentrum som et sted, hvor medlemmer
og interesserede kan mødes og arbejde med den fælles interesse for pilgrimstanken.

2.

At genoplive Viborgs åndelige potenaler som gammelt helligsted.

3.

At udarbejde og synliggøre vandreruter i og udenfor Viborg.

4.

At samarbejde med andre aktører på området med henblik på
at genoplive Hærvejen som pilgrimsrute.

5.

At virke som ressourcested for pilgrimsbevægelsen og at
samarbejde med andre pilgrimscentre i ind – og udland.

Medlemskab af Viborg Pilgrimscentrum koster 200 kr. om året og kan
erhverves ved henvendelse l:

Viborg Pilgrimscentrum

e-mail:

Villavej 10, 8800 Viborg

kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk

mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk

Foreningens hjemmeside:

Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk

www.viborgpilgrimscentrum.dk

Pilgrimsvandring er
At vandre igennem livet
At bryde op - i længsel og håb og tillid.
At sætte sig et mål
At søge lys i sit mørke
At lede efter nye veje og muligheder
At søge sandhed og kærlighed
At være nysgerrig og fordomsfri
At åbne sig og gøre sig sårbar
At tro på, at der er noget at finde
At slippe og tage af sted
At sige farvel
Pilgrimsvandring er
At være til stede i nuet
At kæmpe sig frem
At tænde et lys
At bevæge sig og bevæges
At mærke sig selv og verden
At se og lytte og tage livet ind
At bruge krop og ånd
At føle smerten og glæden
At mærke angst og sorg og kærlighed
At opleve og leve
Pilgrimsvandring er
At vandre sammen
At være i fællesskab
At være alene men ikke ensom
At give og få og dele
At mærke respekt og tillid
At føle tryghed
At støtte og se hinanden på vejen
At være i kærlighed
At ville livet

Pilgrimsvandring er
At forandre sig og gro
At mærke lyset
At turde og tåle livet
At møde det ukendte og uventede
At rystes og forandres
At udfolde nye sider af sig selv
At vælge og forstå
At skabe mening og helhed
At hele sår og finde lise og lægedom
At mærke sin egen styrke
At rumme afmagten
At blive sig selv
Pilgrimsvandring er
At nå et mål
At sige goddag
At vende hjem
At være i forandring
At være fast og flydende
At være sig selv – alene – sammen
At være levende
At være lysende
At være kærlighed

