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Aflyst
I en ulykkelig tid, hvor mange mennesker er udfordret på liv og helbred, og hvor mange
arrangementer – sociale såvel som kulturelle – aflyses eller udsættes, ville vi gerne fra
Viborg Pilgrimscentrums side bringe gode nyheder.
Desværre er vi nødt til at starte med de dårlige. Baseret på statsministerens og forskellige
andre eksperters udmeldinger og prognoser om Corona-smittens konsekvenser, ser
bestyrelsen sig desværre nødsaget til at aflyse en række arrangementer.
Såvel ’Café Eksistens’ som ’Læsegruppen ’Vejen’ er allerede afbrudt og vil først blive
genoptaget i efteråret – formentlig med start i oktober. Mere herom senere, når vi ved
mere.
Påskevandringen, 2. påskedag, er aflyst.
’Vandring og meditation’ i dagene 18.-24. april er aflyst. Til de tilmeldte udsender jeg et
særligt tilbud om ’Indre vandring og meditation’, som der bliver mulighed for at deltage i.
Pilgrimsvandring på Pilgrimmenes Dag den 8. maj – St. Bededag – er også aflyst.
Endelig er fejring af foreningens 15-års fødselsdag i dagene 29. – 31. maj i Hald aflyst.
De to arrangementer i juni, kirkevandring fra Sem den 14. juni og 3-dages
pilgrimsvandring i Nationalpark Thy i dagene 26.-28. juni tager vi stilling til, når vi ved
mere om pandemiens udvikling i Danmark.
Indbetalinger til fødselsdagsfesten vil blive refunderet.
Indbetalinger til ’vandring og meditation’ arbejder jeg på at refundere fuldt ud – de
tilmeldte bedes have en smule tålmodighed, så skal vi nok finde løsninger.
Fra bestyrelsens side beklager vi meget, at vi har været nødt til at foretage disse
aflysninger. Samtidig synes vi også, at vi er forpligtet til positivt og aktivt at tage del i og
støtte de tiltag, der fra regeringens side gøres for at hindre smitte-spredning i det omfang,
det er muligt.
Mange af foreningens medlemmer befinder sig – alene på grund af alder – i de grupper,
som er særligt udsatte, derfor tror og håber vi også på at finde forståelse fra medlemmerne,
som vi glæder os meget til at møde igen på den anden side af dette virus-udbrud.
Der har været ytret ønske om at skabe et forum for ’samtale’ mellem foreningens
medlemmer, når vi nu ikke kan mødes fysisk – og det arbejder jeg på at skabe. Det kunne
være en såkaldt ’blog’ – altså et internet-sted, hvor vi alle har mulighed for at skrive
hilsener til hinanden. Jeg arbejder på det!
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Pilgrimsliv
Vedrørende bidrag til projekt ’Pilgrimsliv’, altså litterære tekster og billeder, som på hver
sin måde belyser pilgrimmenes liv og gerninger, vil vi i den kommende tid stimulere
interessen for at skabe tekster og billeder om pilgrimme.
Derfor vil jeg gerne opfordre til at være kreativ og skabende og indsende såvel tekster som
billeder til steen@europilgrim.dk - eller ring og aftal nærmere på 30 34 52 69.
Vi finder en måde at gennemføre og afslutte ’pilgrimsliv’ på sidst på året, muligvis i
forbindelse med medlemsmøde sidst i november.
Frist for indsendelse af tekster/billeder: 1. november 2020.

Solo-pilgrimsvandring i påsken
Pilgrimspræst i Viborg Stift, Christian Kjær Bjerre, har udviklet et materiale, som
opfordrer os til at drage på solo-pilgrimsvandring i påske-dagene, og her benytte en særlig
vejledning. Den er vedhæftet dette nyhedsbrev i pdf-format, som jeg håber, at de fleste kan
håndtere. Ved problemer, så kontakt mig, så sender jeg et word-dokument.
Materialet udgøres af en kortfattet vandre-instruks suppleret med dagens nøgleord, en
bibel-tekst og nogle ord til eftertanke – for dagene op til palmesøndag, skærtorsdag,
langfredag, påskelørdag, påskedag og 2. påskedag.

Nøgleordene er kendt som Sankt Olavs-ordene:
•
•
•
•
•
•
•

Lydhørhed
Beslutsomhed
Tjeneste/tjenersind
Forsoning
Livsmod
Kraftfuldhed
Helliggørelse

Vedr. disse ord henvises bl.a. til bogen ’Den
bevægelige spiritualitet’ af turist- og
pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith.

Solo-pilgrim – næsten da

Pas godt på hinanden – vi glæder os rigtig meget til at se jer igen!
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