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
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 10. januar: Hellig Tre Kongers gudstjeneste i Vestervang kirke kl. 10.
Rughavevej 6, 8800 Viborg, here er vandrer vi en omvej på ca. 5 km l Pilgrimscentrum og
hvis corona situa onen llader det slu"er vi her med suppe og kaﬀe.

fredag den 25. - søndag den 27. juni: 3 dages pilgrimsvandring i Na+onalpark Thy.
Vestervig-Lodbjerg-Agger, overnatning på Agger Vandrerhjem.
sprogram og lmelding se hjemmesiden.

Februar:
søndag den 7. februar: Kirkevandring fra Bjerring kirke kl. 10.15.
Bjerring Byvej 22 8850 Bjerringbro..
Gudstjeneste i kirken , herefter en ca. 10 km lang pilgrimsvandring.

August:
fredag den 13. - søndag den 15. august: 3.dages pilgrimsvandring på Gendarms+en.
Rundt om Broagerland fra Egernsund kirke l Dybbøl Mølle.
program og lmelding se hjemmesiden.

Marts:
onsdag den 10. marts: Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum kl. 19.

September:
søndag den 5. september - søndag den 12. september: Vandrerejse +l Trondheim.
program og lmelding se hjemmesiden.

Søndag den 14. marts : Kirkevandring fra Sparkær kirke.
Borrisvej 4 Sparkær, 8800 Viborg,.
Herefter en ca. 12 km lang pilgrimsvandring syd og vest for byen.
April:
mandag den 5. april, 2. påskedag: Påskevandring fra Almind kirke kl. 10.
Silkeborgvej 1, Almind, 8800 Viborg.
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.
lørdag den 17. april kl. 14 - fredag den 23. april kl. 13:
Pilgrimsvandring og medita+on –1
program, lmelding og pris se hjemmesiden.
Fredag den 30. april St. Bededag: Pilgrimmenes Dag.
I 2021 har vi en pilgrimsvandring sammen med deltagere fra Pilgrim Mors, Nordjysk Pilgrimsforening og Birgi"aforeningen Mariager. Grundet corona-restrik oner er planen endnu ikke
lagt, men vi gennemfører Pilgrimmenes Dag uanset om det e er planen foregår i egnen omkring Aalborg eller om vi selv står for dagens vandring.

Maj:
søndag den 16 maj: Kirkevandring fra Ålum eller Læsten kirke.
Mødetid og sted kommer senere på hjemmesiden.
Efter gudstjenesten kører vi til Fussingø skov. Herfra vandreture af forskellig længde.
Juni:
søndag den 13. juni: Kirkevandring fra Trandum kirke.
Tingvej 75, Trandum 7800 Skive.
Gudstjeneste eller andagt i kirken.
Here er en ca. 13 –14 km lang pilgrimsvandring i den naturskønne omegn.

søndag den 26. september: Høstvandring fra Hjerk kirke kl. 9.
Hjerk Kirkevej 1 A, 7870 Roslev.
Gudstjeneste ved pilgrimspræst Chris an Kjær Bjerre. Here er en ca. 8 km vandretur omkring
Lysen Odde, Hjerk Nor Hjortholm.. E er turen suppe og kaﬀe..
Oktober:
søndag den 10. oktober: Kirkevandring fra Ørslevkloster kirke.
Ørslevklostervej 218 Ørslevkloster, 7840 Højslev.
Gudstjeneste eller andagt i kirken. Here er kører vi l Virksund og starter
en ca. 10 km lang pilgrimsvandring rundt i omegnen.
lørdag den 30. oktober kl. 16 +l fredag den 5. november kl. 13:
Pilgrimsvandring og medita+on –2
program, lmelding og pris se hjemmesiden
.
November:
søndag den 14. november: Kirkevandring fra Finderup kirke.
Finderupvej 120 Finderup 8800 Viborg,.
E er gudstjenesten en ca. 10 km lang pilgrimsvandring i skovene omkring byen.
+rsdag den 16. november: Medlemsmøde i Viborg Pilgrimscentrum kl. 17.
December:
søndag den 12. 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.
Læs meget mere om vandringerne på vores hjemmeside
www.viborgpilgrimscentrum.dk

