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Nyhedsbrev nr. 4 – 2018
Vandrerejsen til Bingen/Rüdesheim
Husk at tilmelde dig senest 31/12 2018
Rejsen til Bingen foregår i uge 37, men det er nødvendigt
med tilmelding allerede inden Nytår, da uge 37 er en stor
rejseuge i Tyskland, og alle hoteller m.v. i området er
fuldstændigt optaget. I samarbejde med Unitas har vi fået lov
at lægge beslag på 30 pladser på vandrerhjemmet, men kun
indtil nytår. Derfor: Indtil videre har vi modtaget 16
tilmeldinger, så tænker du på at du gerne vil deltage på turen,
så skynd dig at tilmelde dig på mail steen@europilgrim.dk
eller på mobil 30 34 52 69.
Alle informationer om rejsen kan findes på foreningens hjemmeside www.viborgpilgrimscentrum.dk
Vi er så heldige, at pilgrimsfællesskabet i Silkeborg har programsat en aften om Hildegard af Bingen.
Den gennemføres tirsdag den 22. januar kl. 19.30 i Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet 10E,
Silkeborg. Foredragsholder er forfatter Kirsten Kjærulff og foredraget har titlen ’Hildegard af Bingen
– Profet for en ny tid?’.
Kirsten Kjærulff er en kapacitet, når det handler om Hildegard af Bingen, og hun har bl.a. skrevet
bogen ’Den ildfyldte kraft – Middelalderens mystik hos Hildegard af Bingen’. Hun har tillige en fortid
med tilknytning til Viborg Pilgrimscentrum, så aftenen i Silkeborg er en oplagt mulighed for at få dyb
indsigt i personen Hildegard og for at møde – eller gense – Kirsten Kjærulff.

Pilgrim Nordjylland indbyder til pilgrimslederkursus
Se nærmere
nærmere information nedenfor eller følg dette link: https://pilgrimhttps://pilgrim-nordjylland.dk/kalender

Pilgrimslederkursus 26.26.-28. april 2019
Alle, der er interesserede i at lære mere om pilgrimsvandring, indbydes. Ud over datoerne ved vi
på nuværende tidspunkt, at pilgrimsbevægelsens grand old man i Norden, Hans-Erik Lindström,
tidligere pilgrimspræst i Vadstena, kommer og deler ud af sine rige erfaringer om
pilgrimsvandring sammen med andre undervisere.
Kurset vil tage fat på nogle helt centrale emner: Hvad er overhovedet pilgrimsvandring? Hvad er
pilgrimslederens opgave? Planlægning af ”den ydre vandring”, kort og stier, program og alt det
praktiske til vandringer. ”Den indre vandring” – fordybelsen, andagterne, samtalerne.
Det sker i vekselvirkning mellem teori og praksis. Vi skal lytte, og vi skal vandre sammen i den
dejlige Sæbygård Skov.
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Pilgrimstræf i Haslev
I uge 33 planlægger man på Galleri Emmaus i Haslev at gennemføre en pilgrimsuge – dels med en
kursusuge fyldt med pilgrimsaktiviteter, dels med et pilgrimstræf, hvor pilgrimsinteresserede indbydes
fra fjern og nær. Allerede nu kan en af initiativtagerne Elizabeth Knox-Seith meddele, at der kommer
deltagelse fra Sverige ved to af pilgrimsbevægelsens helt store personligheder, Hans-Erik Lindström
og Martin Lind. Programmet er ikke færdigt endnu, men der bliver også arbejdet på, at pilgrimsgræsrødderne inviteres til at deltage og give deres besyv med. Vi viderebringer information om træffet
så snart vi ved mere.

Pilgrimskirke på Mors – Tæbring kirke
På den sydvestlige del af Mors har man i
landsbyklyngen inddraget de lokale kirker i
samarbejdet, og det har medført, at de 6 kirker i
landsbyklyngens område har været igennem en proces,
hvor de hver for sig har skabt deres egen ’profil’ for
den lokale sognekirke.
I den forbindelse er Tæbring kirke blevet ’kirke for
pilgrimme og retrætekirke’, og de øvrige kirker har
profiler som ’kirke for åndeligt søgende’ – ’kirke for
børn og unge’ – ’naturkirke’ m.v..
Det er dejligt og imponerende, at vi nu har en
pilgrimskirke i Danmark, og jeg er sikker på, at mange
vil tage på pilgrimsvandring på Mors for bl.a. at opleve
pilgrimskirken. Du kan finde information om en
planlagt tur til Tæbring kirke i foreningens 2019-program.

Cafe Eksistens
I november og december har vi tre gange haft ’Café Eksistens’ i lokalerne i Viborg. Det er foregået på
den måde, at vi mødes kl. 15.30, drikker kaffe og spiser en ostemad, hvorefter vi har en samtale på
baggrund af et oplæg, som Steen hver gang har givet. De har handlet om humanisme, eksistentialisme
og kristendom, og samtalerne har vist meget om deltagernes engagement i samtiden, samfundet og de
store spørgsmål i livet.
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Caféerne har givet en mulighed for i et par timer at udveksle tanker og holdninger om pilgrimslivet set
i relation til det omgivende samfund og til personlige ønsker, behov og udsyn til fremtiden.
Vi fortsætter med caféerne i de første måneder af det nye år, hvor vi vil mødes på onsdage i ulige uger
kl. 15.30 – 17.30 – dog lige med en undtagelse, idet vi har café onsdag den 16. januar kl. 18-20. Det
skyldes at vi har planlagt et bestyrelsesmøde, som starter kl. 15.00. Herefter café på onsdag den 30.
januar, onsdag den 13. februar og onsdag den 27. februar. Alle er velkomne og der kræves ingen
særlige forudsætninger.

2019
Foreningens program for 2019 er nu trykt og parat til omdeling, ligesom Karen har lagt det op på
vores hjemmeside. Det vil være dejligt, hvis I vil være behjælpelige med at fordele programfolderen
på alle de forskellige steder, hvor I nu har jeres gang. Tag derfor gerne en stak foldere, når I er i
Viborg og fordel dem på steder, hvor I forventer at der vil være interesserede i pilgrims-livet.
Generalforsamling 2019 afholdes tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00 – hvor vi gerne ser en masse af
medlemmerne og håber på en god debat om foreningens virke og fremtid.

Til slut vil jeg ønske jer alle
En rigtig glædelig Jul
Og et dejligt pilgrimspilgrims-Nytår
Steen
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