Viborg Pilgrimscentrum
er et ressourcested ,l fremme af pilgrimsbevægelsen,
hvor medlemmer og andre mødes
om den fælles interesse for pilgrimsvandring.

Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg
E-mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk
Formand: Steen Rasmussen tlf. 30 34 52 69
mail: steen@europilgrim.dk
Et medlemskab af Viborg Pilgrimscentrum koster 200 kr.

Januar:
søndag den 5. januar: Hellig Tre Kongers gudstjeneste i Sortebrødre kirke kl. 10.
St. Sct. Mikkelsgade 12, 8800 Viborg, here er vandrer vi rundt i det gamle Viborg og slu er
med suppe og kaﬀe i Viborg Pilgrimscentrum.

August:
fredag den 14. - søndag den 16. august: 3.dages pilgrimsvandring på Gendarms,en.
Langs den dansk-tyske grænse.
program og ,lmelding se hjemmesiden.

Februar:
søndag den 2. februar: Kirkevandring fra Vindum kirke kl. 10.30.
Vindumovergaardsvej 2, 8850 Bjerringbro, samkørsel fra VPC kl. 9.50.
Gudstjeneste i kirken, here er en ca. 8 km lang pilgrimsvandring i Vindum skov.

September:
mandag den 7. - lørdag den 12. september: Vandrerejse ,l Trondheim, Norge.
program og ,lmelding se hjemmesiden.

Marts:
onsdag den 4. marts: Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum kl. 19.
April:
mandag den 13. april, 2. påskedag: Påskevandring fra Almind kirke kl. 10.
Silkeborgvej 1, Almind, 8800 Viborg, samkørsel fra VPC kl. 9.30.
Gudstjeneste eller andagt i kirken, here er en 10 km lang pilgrimsvandring ,l og langs med
Hald sø. Vi slu er med suppe og kaﬀe i Viborg Pilgrimscentrum.
18. - 24. april: Vandring og medita,on i Nordvestjylland.
program og ,lmelding se hjemmesiden.
Maj:
Fredag den 8. maj, St. Bededag: Pilgrimmenes Dag.
Gudstjeneste i Ålum kirke, (tid senere) Dalen 8 Ålum, 8920 Randers NV.
Ophold i madpakkehuset i Fussingø skov og herfra vandreture på 5, 10 eller 17 km.
Efter vandringerne mødes vi ved bålpladsen, hvor vi spiser medbragt mad, drikker kaffe og
nyder naturen. Læs mere på hjemmesiden.
fredag den 29. maj - søndag den 31. maj: 15 års fødselsdag for Viborg Pilgrimscentrum.
Festen afholdes i Hald på Naturskolen og i Herberget. Programmet er ikke endeligt fastlagt.
Vandringer, hygge, bogudgivelse, fest , udendørs gudstjeneste m. m.
følg med på hjemmesiden og i nyhedsbreve.

søndag den 20. september: Høstvandring fra Vile kirke kl. 10.45.
Langerodde 1 A Vile, 7870 Roslev, samkørsel fra VPC kl. 9.40.
Høstgudstjeneste i kirken, here er pilgrimsvandring mod Langerodde, videre ,l Pinen og
forbi de 15 bronzealderhøje Bjørnshøje. E er turen kører vi ,l Glyngøre hvor vi spiser suppe i
præstegårdens konﬁrmandlokaler, pris 50 kr.
Oktober:
Søndag den 11. oktober: Kirkevandring fra Virklund kirke kl. 10.30.
Vesterlundvej 10, Virklund, 8600 Silkeborg, samkørsel fra VPC kl. 9.30
Gudstjeneste i kirken og e erfølgende en ca. 6 –7 km lang pilgrimsvandring i Silkeborg Vesterskov.
lørdag den 24. - 30. oktober: Vandring og medita,on i Nordvestjylland.
program og ,lmelding se hjemmesiden.
November:
lørdag den 7. november: Fortællevandring kl. 10
mødested: Viborg Pilgrimscentrum Villavej 10 , 8800 Viborg.
Fortællevandringen vil foregå som en byvandring i Viborg hvor vi besøger forskellige steder,
undervejs vil vi høre fortællinger, skrøner og auten,ske fortællinger fra byens historie
Vi slu er i Pilgrimscentrum med suppe og et glas vin.
,rsdag den 24. november: Medlemsmøde i Viborg Pilgrimscentrum kl. 17.

Juni:
søndag den 14. juni: Kirkevandring fra Sem kirke (,dspunkt kommer senere)
Sem kirkevej 5, 9550 Mariager, samkørsel fra VPC kl.
Gudstjeneste i kirken, here er vandring i Kastbjerg ådal gennem et skov– og hedelandskab
ledet af lokal guide. Vi slu er med suppe og kaﬀe. Turleder Anni Engedal.

søndag den 29. november: Kirkevandring fra Skjern kirke.
Gl. Randersvej 18 Tindbæk,8830 Tjele, samkørsel fra VPC kl. 9.30.
Gudstjeneste i kirken kl. 10.15, here er en ca. 10 km lang pilgrimvandring.
rundt i området omkring kirken og ved Nørreåen.

fredag den 26. - søndag den 28. juni: 3 dages pilgrimsvandring i Na,onalpark Thy.
fra Lodbjerg kirke ,l Vorupør kirke. Overnatning på Agger Vandrehjem.
program og ,lmelding se hjemmesiden.

December:
søndag den 13. december: Julevandring rundt om Viborg Søndersø.
Start i Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10 kl. 13.15. E er vandringen spiser vi
suppe og ønsker hinanden glædelig jul i Pilgrimscentrum.

