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Cafe Eksistens
Tro – eller viden?
Hvordan forholder det sig egentlig med tro og viden? Nogen finder det mærkeligt at stille
sådan et spørgsmål, andre kæmper med det hele tiden. Ofte hører vi, at de to begreber slet
ikke er i noget misforhold – andre gange, at de er diametralt modsatte!
Med videnskaben om kvante-mekanik ophører mange af vore vante forestillinger med at
fungere, og muligheden for nye bevidsthedsformer er til stede. Mange naturvidenskabsfolk er eller bliver religiøse i løbet af deres liv – og rummer dermed samtidig både viden og
tro.
Andre videnskabsfolk kæmper med at finde ud af, hvad menneskets bevidsthed egentlig er,
og hvor i kroppen den befinder sig. Bevidsthed – tro eller viden?
Så, hvordan forholder det sig? Det skal vi prøve at finde ud af – eller i hvert fald tale om!

Onsdag den 15. januar kl. 15.30-17.30: Hvad ved vi, og hvad tror vi? En samtale om,
hvordan tro og viden spiller sammen?
Onsdag den 29. januar kl. 15.30-17.30: Hvordan er det med de ting, som ikke er hverken
tro eller viden: Anelse, formodning, fornemmelse, følelse.
Onsdag den 12. februar kl. 15.30-17.30: Er der traditionelle tros-områder, som i dag er
mere eller mindre omfattet af viden? Næstekærlighed/positiv psykologi –
døden/nærdødsoplevelser – undere/spontan helbredelse – og sikkert meget mere?
Onsdag den 26. februar kl. 15.30-17.30: ’Oplevelser’ som eks. Charlotte Rørths møder med
Jesus – findes der en form for ’erfaring’ af såkaldt overnaturlige oplevelser.
Onsdag den 11. marts kl. 15.30-17.30: Det mystiske element i kristendommen – Hvad er
Helligånden – Hvad sker der ved nadveren – Virker ’bøn’? Hvordan? - Paradiset og
efterlivet? - Undere og mirakler? O.m.a.
Onsdag den 25. marts kl. 15.30-17.30: Har vi et sprog, der er egnet til at tale om det
mystiske og det, som vi blot fornemmer/aner/føler? – Den danske teolog, Dorte
Jørgensen, anvender begrebet ’mellemverden’ for det, som sker, når et menneske
fornemmer/aner noget ukendt, som stærkt påvirker personens bevidsthed – og
mellemverdenen er det sted, der er mellem viden og tro – eller måske ikke et fysisk sted,
nærmere en tilstand.
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Café Eksistens starter hver gang med en kop kaffe og en bid mad (pris kr. 30,-), hvorefter
Steen giver et kort oplæg (15 minutter) til samtale om dagens emne. Samtalen er det
væsentlige, og den foregår i det trygge rum, hvor det er vigtigere, at hver enkelt deltager
har lyst og mod til at give sit besyv med, end det er at spørge ind til andres udsagn eller
have en polemisk adfærd. Det er vigtigere at høre alles bidrag – end det er at drage andres
ord i tvivl – eller at få ret!

Vandre-rejsen i 2020 til Trondheim
En lille intern gruppe ’græsrødder’ har fundet frem til en alternativ rejseform til
Trondheim, når vi i september tager dertil for at kigge på Nidaros-katedralen og
vandre i den smukke egn omkring byen.
Den nye rejseform betyder, at vi rejser med færge fra Frederikshavn til Oslo, og
derfra tager toget til Trondheim. For at det er muligt har vi været nødt til at
ændre lidt på afrejse- og hjemkomsttidspunkterne.
Vi tager afsted fra Frederikshavn om aftenen mandag den 7. september og sover
på færgen til Oslo. Togrejsen bliver fra tirsdag morgen med ankomst i Trondheim
tidligt tirsdag aften.
Hjemrejsen bliver med togafgang fra
Trondheim søndag den 13. september om
morgenen, ankomst til Oslo midt på
eftermiddagen, og afgang med færge til
Frederikshavn søndag aften, ankomst til
Frederikshavn mandag morgen.
Ændringen medfører også en nedsættelse
i pris, så udgiften til rejse reduceres med
7-800 kr.
Pilgrims-miljøet i Trondheim har vist sig meget imødekommende og vil hjælpe os
med at tilrettelægge et godt program i byen og omegnen. Vi må nok forudse, at
der er lidt flere ’bakker’ at vandre i end vi normalt oplever i Danmark, men der vil
ikke blive vandringer, som er meget krævende for kræfter og helbred.
Der er ikke længere hastværk med tilmelding, da vi ikke skal reservere flyrejse.
Der er p.t. 23 tilmeldte til turen. Se nærmere info på foreningens hjemmeside.
Tilmelding til steen@europilgrim.dk - gerne inden 15. april.
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Viborg Pilgrimscentrums fødselsdagsfest
Vi har lejet Naturskolen og Herberget i Hald til at holde fødselsdagsfest i dagene
fredag den 29. – søndag den 31. maj 2020.
Foreningen fyldte 15 år den 8. november 2019, men festen har vi valgt at udsætte
til sommeren så småt er i gang i 2020 – og rammerne i Hald er helt fantastiske.
Festen er først og fremmest en medlemsfest, hvor vi gerne vil se så mange af
foreningens medlemmer som muligt. Der vil også udgå invitation til en række
pilgrimme fra andre pilgrims-foreninger m.v. i Danmark, så vi får lejlighed til at
træffe pilgrimme fra hele landet.
Fredag er afsat som ankomst-dag, hvor vi går og ordner og organiserer imens de
første pilgrimme ankommer. Suppe til aften,
herefter kaffe og snak.
Lørdag formiddag skal vi på pilgrimsvandring i
området omkring Hald og senere skal vi have
afgjort konkurrencen ’Pilgrimsliv’ og fundet det
bedste billede og den bedste tekst. – Den
officielle udgivelse af bogen om Viborg
Pilgrimscentrums historie vil finde sted om
eftermiddagen og aftenen byder på festmiddag.
Søndag afslutter vi festen med en friluftsgudstjeneste.
Da vi er en lille forening med begrænset økonomisk formåen er vi nødt til at
supplere invitationen med en opkrævning, så selvom I er meget velkomne, så skal
I tilmelde jer til kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk og i den forbindelse oplyse
om, hvilken del af arrangementet, I ønsker at deltage i.
Det er nemlig sådan, at week-enden er tilrettelagt med stor fleksibilitet, så hver
enkelt deltager selv kan angive, hvor stor en del af festen, man ønsker at deltage i
– og betale for. Der er overnatningsmulighed i Herberget.
Se detaljer på hjemmesiden www.viborgpilgrimscentrum.dk

Vi glæder os rigtig meget til at mødes med jer til en rigtig
pilgrims-fødselsdags-fest.
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God vandring – og Godt Nytår!
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