Viborg Pilgrimscentrum
Dagsorden
Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. september 2018 kl. 14.00
Fremmødte: Karen, Marianne, Vitta, Steen, Ole, Bente og Ulla
Afbud:
1.
Godkendelse af dagsorden
ok
2.

Opsamling fra seneste bestyrelsesmøde.

3.

Biblio-drama v. Bente Højris og Margrethe.
Evt. ansøgning hos Kulturelt Samråd.

Nærmere beskrivelse efterlyses.
Hjemmeside? Prisen dyr. Udsat.

4.

Opsamling på de seneste vandringer:
Pilgrimmenes dag i Mariager
3 dage på Hærvejen, Nordjylland
Fortællevandring
Mørkevandring
Kirkevandring fra Lihme kirke
Kirkevandring fra Sorte Brødre kirke
Andre aktiviteter:
Aftenarrangement med Elizabeth Knox-Seith
Vandre-rejse til Vadstena

Steen indleder med en hilsen fra
Jelling, hvor Uffe havde takket mig i
sin årsberetning. Der havde været
30 deltagere, og Steen var kun med
den første dag. Det havde været
fint!
Vadstenaturen. 24 deltagere –
super! Bus i stykker i Vejle – Kate
tog over!

5.

Kommende aktiviteter:
Høstvandring fra Låstrup kirke
Kirkevandring fra Hjermind kirke
Kirkevandring fra Frederiks kirke
Medlemsmøde tirsdag d. 30/10 kl. 17.00

Bingen – (Lindisfarne…m.m.)?
Sept. Låstrup, Okt. Hjermind og
november Frederiks, Ulla ringer til
præsten om tidspunktet – ellers
peger vi på den 11.11.
Medlemsmøde: 30.10 kl. 17 –
bestyrelsen møder kl.15.30. Ulla
bestiller lokale fra kl. 16, Karen
laver og sender invitationerne hvor
vi skal have en lille gave med.
Bente står for og bestiller mad, og
laver også sammen med Karen
forret og småkager til kaffen

6.

Himmelske dage på heden – arrangement
2019 – skal vi være med?

Beslutning udsættes

7.

Demokratisering af nyhedsbrevet – skal vi
åbne for medlemsbidrag?

. Demokratisering af hjemmesiden.
(I praksis: Indlæg fra flere end ”de
faste”). ok

8.

Program for 2019 – idéfasen – medbring ideer
til kommende vandringer:
3 dages vandring omkring Ry/Silkeborg
Vandring ved Glenstrup kirke
7 dage Viborg-Mariager-rundt Mariager Fjord
7 dage: vandring og meditation: Max 6
deltagere, bor i lejet sommerhus, dagsrytme
med vandring og kristen meditation (Kan evt.
gentages ved flere tilmeldinger).
Vandre-rejse i udlandet – Bingen/Tyskland?
Årets program publiceres først i digital form,
evt. sammen med et nyhedsbrev for at sikre
alle en ligelig mulighed for at tilmelde sig. Der
opfordres til hurtig tilmelding til vandringer
over flere dage – da vi evt. kan dublere dem,
hvis der er mange tilmeldte.
Først til mølle – princippet er gældende.
Udenlandsrejse omtales i programmet som
andre aktiviteter.

Der vedtages 24.-25.-26. maj.
Forlænget weekend til Ry med
ophold på samme campingplads og
vandring og sejlads fra Ry til
Virklund kirke.
Desuden en 2 dages vandring i
Rebild 10. – 11. august, Karen Vitta
og Marianne.
Tredje lange tur bliver
udenlandsturen arrangeret af
Steen.
Eileen og Karen foreslår en tur fra
Mammen til Ørum, 11 km. Hellig
Tre Konger?
Andre arrangementer udsat til
næste møde den 03.10.18 kl.10

9.

Andre arrangementer i 2019:
Medlemsmøde
Foredrag

Kristuskranse af glasperler.
(Kjeldsord? Chakra?) Bente og
Kate.

10.

Lokalerne – oprydning/rengøring/indretning?

03.10.18 efter best. møde

11.

Eventuelt

Næste best. møde 03.10.18 kl.10

