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Nyhedsbrev nr. 3 – 2018
Pilgrimsseminar i Jelling
Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter gennemførte i starten af september et pilgrimsseminar, som
fandt sted i Jelling.
Personligt deltog jeg kun lørdag, da jeg skulle lede en pilgrimsvandring fra Granslev kirke den næste dag, så
jeg fik de to foredrag lørdag med.
Først fortalte tidligere pilgrimspræst Anette Foged Schultz om sit arbejde som studenterpræst i Horsens,
som bl.a. indebærer nogle pilgrimsvandringer. Anette har udviklet en model, som hun bruger til disse
vandringer, som er arrangeret dels for kolleger i medarbejderudviklings-øjemed og dels for diverse patientgrupper, herunder eksempelvis en angstgruppe.
Vandringen foregår som en tur ud af byen og tilbage til kirken, og undervejs er vandringen opdelt i tre
faser, hvoraf den første handler om fortiden og besvarelse af spørgsmålet: Hvad har du at være
taknemmelig for? Næste fase er nutiden og spørgsmålet om, hvad der lige fylder i den enkeltes liv p.t.
Endelig er den sidste fase helliget fremtiden og spørgsmål som: Hvad længes du efter? Eller, hvad vil du
med resten af dit liv.
Et lille fyndord fra foredraget, som jeg synes er meget passende for pilgrimme i almindelighed: Vær dig
selv! De andre er taget!
Næste foredragsholder var Tove Kruse, ph.d. i historie ved Roskilde Universitet.
Tove Kruse satte et historisk perspektiv på pilgrimsvandring, fortalte om de middelalderlige vandreaktiviteter, som ofte var bodsvandringer. Ligeledes omtaltes andre kulturers pilgrimstraditioner, og med et
hurtigt svip sprang vi frem til i dag, hvor Tove forsøgte sig med en tre-deling af pilgrimsvandringerne.
1. Katolikkernes pilgrimsvandringer. De gør stort set det samme, som de altid har gjort, og som
omfatter kirken, gravstederne (relikvier), helgenstatus, mirakler m.m.m.
2. Folkekirkeligt relaterede pilgrimsvandringer. Fælles træk er, at stedet man vandrer imod ikke er så
væsentligt, at der undervejs er plads til teologisk refleksion, ordet er i centrum, og der er en
nyfortolkning i gang, hvad angår vandringens form og mål.
3. Blandingsfænomener, forstået som pilgrimsturisme, vandring for personlig udvikling eller for at
styrke ’fortælliingen om sig selv’.
Efter nogen debat undervejs mundede foredraget ud i spørgsmålet, om pilgrimsvandring som moderne
fænomen er en del af den fremvoksende ’oplevelsesøkonomi’, som tjener til at udvikle den enkeltes
selvbillede og identitet. Det kan ske gennem grænseoverskridende sportsaktiviteter, dybdepsykologisk
fokusering på fysiske, mentale og åndelige udviklingsmuligheder – og altså gennem pilgrimsvandring, med
de særlige kendetegn, som eksempelvis udgøres at de 7 pilgrimsord.
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Eller er pilgrimsvandring anti-tesen – modsætningen – til den omfattende oplevelsesøkonomi, altså noget
andet end den rastløse jagt på oplevelser, selviscenesættelse og identitet.
Spørgsmålet er stadig åbent for besvarelse?

Program 2019
Er lige på trapperne! Bestyrelsen har udarbejdet et omfattende program for næste år, og der er også blevet
plads til lidt nyskabelse.
Jeg vil ikke her gå i detaljer med programmet, men blot gøre opmærksom på, at programmet først bliver
offentliggjort digitalt på foreningens hjemmeside. Siden vil det også fremstå i en trykt form, som I alle
kender det, og blive fordelt som tidligere år i forbindelse med julevandringen rundt om Søndersø.
For de vandringer, som har en varighed på flere dage, er der tilmelding, og det sker efter først-til-mølle
princippet. Der vil komme en besked fra Karen, når programmet bliver lagt ud på hjemmesiden, og så er det
vigtigt, at du sætter dig ned med din kalender og finder ud af at tilmelde dig de vandringer, som er bredt ud
på flere dage, og som du måtte have lyst til at deltage i.
Der vil i 2019 være en to-dages, en tre-dages vandring, en
udenlandsrejse med pilgrimsvandringer (til Bingen/Rüdesheim i
Hildegard af Bingens fodspor), to gange en uge med pilgrimsvandring
og meditation, og det er nødvendigt med forhåndstilmelding til alle
de nævnte arrangementer.

Illustration: Hildegard modtager en himmelsk vision og videregiver
den til sin skriver/tegner.

Oprydning og rengøring i foreningens lokaler
Foreningens bestyrelse var samlet til planlægningsmøde for den
kommende sæson, efterfulgt af en seance, hvor vi foretog en grundig
oprydning og rengøring af lokalerne. Det var simpelthen så herligt at gå
det gjort. Initiativet kom fra Vitta, og blev straks fulgt op af den samlede
bestyrelse. Der blev ryddet og ordnet såvel inde som ude. Ole og Karen
klippede hæk, rev nedfaldsæbler sammen og fejede den udvendige
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adgangsvej til lokalerne. Indenfor huserede Vitta, Marianne og Bente med gulvvask, vinduespudsning m.m.,
imens Steen flyttede mapper med papir, sorterede gamle materialer – og kasserede en masse papirer.
Når vi holder medlemsmøde sidst i oktober vil det være muligt at få et eksemplar af nogle forskellige
plakater/billeder, som vi fandt undervejs i oprydningen – og valgte ikke at kassere.
Tusind tak for en energifyldt dag med oprydning – og tilbage står stadig en del arbejde med at reparere
møbler, arrangere bogsamlingen, overveje vægudsmykningen m.m.

Eftermiddagscafé
Som en direkte udløber af bestyrelsesmødet og snakken rundt i hjørnerne om, hvad vi kan bruge vores fine
lokaler til, kom pludselig denne idé, som bestyrelsen straks har godkendt.
I løbet af november/december vil vi gennemføre tre ’eftermiddags-caféer’ – og hvad er det så for noget?
Vi vil forsøge os med det følgende:
Eftermiddagscafé, onsdag den 14. november kl. 15.30 - 17.30: Kaffe, formandens hjemmeb(r)agte brød
med ost og pølse, oplæg om humanisme som mulig værdi i pilgrimsarbejdet.
Eftermiddagscafé, onsdag den 28. november kl. 15.30 - 17.30: kaffe m.m.m., oplæg om 'eksistentielle
spørgsmål' som mulig værdi i pilgrimsarbejdet.
Eftermiddagscafé, onsdag den 12. december kl. 15.30 - 17.30: kaffe m.m.m., oplæg om forholdet mellem
humanisme, det 'eksistentielle' og kristendom - i pilgrimsarbejdet.
Jeg tænker, at vi på café-dagene kan starte med kaffe m.m. og derefter omkring kl. 16.00 eller 16.15 kan
tage mit aktuelle oplæg, som højst varer 10-15 minutter - og herefter have en debat om sagen.
Pris for fortæring: 20 kr. Tilmelding ønskes af hensyn til bespisning, til steen@europilgrim.dk
Vi håber, at I vil komme og deltage i samvær og debat – og ser frem til at skænke en god kop kaffe til jer!

Viborg Pilgrimscentrum, formand Steen Rasmussen, Mail: steen@europilgrim.dk , Tlf. + 45 30 34 52 69

