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’Pilgrimsliv’ er temaet for den konkurrence, som Viborg Pilgrimscentrum
udskriver, og som i al sin enkelhed går ud på, at medlemmer af foreningen kan
skabe billeder eller tekster, som omhandler temaet, og som kan indleveres til
deltagelse i konkurrencen.
Det handler altså om at finde de kreative sider frem og gøre et eller flere forsøg på
at fortolke temaet ’pilgrimsliv’. Samværet, oplevelserne, samtalerne, stilheden,
naturen, skaberværket, vejen, kroppen, altertavlen m.m. er ingredienser i en
pilgrimsvandring – og det er ikke altid let at udtrykke med ord, hvad det egentlig
går ud på, og hvilken betydning, det har – at vandre sammen som pilgrimme.
Billeder, tegninger, collager, tekster, digte, dagbogsklip er eksempler på de
værker, som kan deltage, og som kan medvirke til at udvikle og berige vores
fælles opfattelse af, hvad en pilgrimsvandring er.
Det billede, som ses nedenfor har Steen selv lavet – eller rettere snydt lidt med.
Det er et foto, som Karen har lagt ind på hjemmesiden fra en af vores vandringer,
og så har jeg lige ’sendt det igennem et grafikprogram’ – og så ser det pludselig
anderledes ud, udtryksfuldt, stemningsfuldt – men det går ikke i konkurrencesammenhæng, da det netop ikke er et originalt billede – men en kopi. Det samme
gør sig gældende med det lille digt, som jeg har ’stjålet’ fra en bog om Iona – og
derefter oversat.
Se ’regler’ for deltagelse i konkurrencen på næste side.
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Viborg Pilgrimscentrum udskriver en konkurrence under titlen ’pilgrimsliv’.
Billede: Den ene del af konkurrencen går ud på at skabe et billede, og det kan
være et foto, en tegning, et maleri eller en kombination af flere teknikker, eks. en
collage.
Tekst: Den anden del af konkurrencen handler om at skrive en tekst, et digt, et
dagbogsnotat, et essay, en lejlighedssang, eller lidt af det hele i eks. en tekstmosaik.
Værkerne skal gives til formand Steen Rasmussen - ring eller skriv for nærmere
aftale på: steen@europilgrim.dk - eller mobil: 30 34 52 69.
Konkurrencen er åben for medlemmer af Viborg Pilgrimscentrum, og forløber i
perioden frem til 15. oktober 2019, som er sidste frist for indlevering af værker,
som kan deltage i konkurrencen.
Værkerne skal være originale, det vil sige, at de ikke tidligere må være udgivet
eller udstillet, ligesom værket ikke må være en kopi eller på anden måde en
gengivelse af et værk, som man ikke selv har skabt.
Når man indsender et værk, giver man automatisk Viborg Pilgrimscentrum retten
til at udstille værket i forbindelse med fejring af foreningens 15-års fødselsdag i
dagene 8. - 10. oktober 2019, ligesom foreningen har ret til at offentliggøre
værkerne i nyhedsbreve, på hjemmeside, i udstillingsoversigt m.v..
Bestyrelsen for Viborg Pilgrimscentrum har udpeget en dommerkomité, bestående
af personer med tilknytning til pilgrimsmiljøet i Danmark, som dog ikke er
medlemmer af Viborg Pilgrimscentrum.
Bestyrelsen vil ligeledes beslutte, hvilke præmier der vil blive fordelt blandt
deltagerne i konkurrencen.
God fornøjelse med den kreative proces!

Passionsspil i Overammergau
I 2020 opføres igen passionsspillene i den sydtyske by Overammergau. Det har de
gjort hvert tiende år i flere århundreder, fordi byens ledere lovede, at hvis de gik
fri af pesten, så ville de opføres passionsspillene i byen hvert tiende år. Og sådan
gik det. Vi planlægger med at rejse derned og overvære spillene næste år, og har
allerede en dialog i gang med Unitas rejser. Det bliver ikke helt billigt, da billetpriserne er ganske høje. Mere om dette senere.
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15-års fødselsdag for Viborg Pilgrimscentrum.
Fredag den 8. november 2019 er foreningens 15 års fødselsdag, og det skal fejres.
Foreningens bestyrelse vil lave et program, som på rimelig vis afspejler, at vi er en
solid og efterhånden ’halv-gammel’ forening, så sæt allerede nu et kryds i
kalenderen ud for denne helt særlige dag.
Billed- og tekst-konkurrencens værker bliver udstillet og oplæst – ligesom vi skal
have udpeget og præmieret vinderne.
Forhåbentlig når vi også at færdiggøre bogen om Viborg Pilgrimscentrums
historie, så den kan udgives netop på dagen.
Og så kommer der også til at ske flere ting, men hvad? Det vil vise sig ……

Kommende arrangementer
Fortællevandring lørdag den 4. maj: Vandringen gennemføres som planlagt – se
programmet. Dog er der en lille ændring, som består i, at Viborg Fortællekreds
desværre ikke kan deltage, så vi vandrer selv – og fortæller selv under temaet
’Trækfugle’.
Pilgrimmenes dag, fredag den 17. maj: På denne dag indsætter vi en ekstra kort
vandring, som suppleres med en andagt i naturen. Følg med på hjemmesiden for
detaljerne.

Ledige pladser på længere vandringer:
Hvis du påtænker at deltage i en af foreningens længere vandringer, så tilmeld dig
snarest, der er ledige pladser:
Week-end tur til Rebild, 10. - 11. august – 7 ledige pladser
Sommervandringer ved Tæbring kirke - 12. – 14. juli –14 ledige pladser.
Vandrerejse til Bingen – 9. - 14. september – enkelte ledige pladser.
Vandring og meditation – 26/10 – 1/11 – 4 ledige pladser.

Nu er byhaven udenfor vinduerne i Viborg Pilgrimscentrums lokaler helt og
aldeles ryddet. Buske og træer fældet og fjernet, og der kommer rigtig meget mere
lys ind nu. Over de næste måneder udfoldes planen for området, så det bliver et
smukt park-anlæg – vi glæder os!! Pilgrimshilsen til alle!
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