Viborg Pilgrimscentrum
Bestyrelsesmøde mandag den 14. august kl. 18.30 – 20.30 i VPCs lokaler.
Til stede: Anette, Ulla, Karen, Steen
1.

Godkendelse af dagsorden.

OK

2.

Opfølgning på referat fra
seneste bestyrelsesmøde.

OK

3.

Kig tilbage på aktiviteter
siden seneste
bestyrelsesmøde.
Pilgrimsvandringer
Pasning af herberg i
Hald.

Gennemgang kort af de mange vandringer
med ros og anerkendelse.
De første dage på Klosterruten lærerige.
Også ros og anerkendelse for pasningen i
Hald. Det er et aktiv for os og spændende.

4.

Kig fremad på kommende
arrangementer:
Vandringer på
Klosterruten - omkring
Bjerringbro og i
Himmerland
Fortællevandring
Kirkevandringer, Sevel
og Ålum

Himmerlandsvandringen er på plads. Der må
ikke komme flere end 20 med.
Fortællevandringen: Karen kommer med.
Turen bliver ca. 10 km. Og Vi får et møde med
Johannes inden.
Steen laver PR. Suppe i VPC.?
Steen har Aalum turen klar. Ole og Bente
laver turen fra Herrup med suppe i
missionshuset og rundt om Stubbergård sø.

5.

Historiegruppen
Information om
arbejdet.
Økonomi. Forslag:
Historiegruppen kan
anvende et mindre beløb til
'småting'.

Arbejdsopgaverne er fordelt. Det store
arbejde begynder hen på efteråret med
registrering. Forslag om mindre
rådighedsbeløb til kørsel m.m. vedtaget.

6.

Danske Kultur- og
Pilgrimsveje
Foreningens aktiviteter Hvad gør vi, når Ulla
ønsker at forlade denne
forening?

Ulla er valgt til 2019.
Det vigtigste er nok en overskuelig kalender.
Formålet med foreningen bør især være at
mødes, lave vandring sammen, holde
workshops om at udvikle vandringer.

7.

Program 2018
Rammer for programlægning - hvem er ansvarlig
for hvad?

Til næste møde bør vi have næste års
program som vigtigste punkt og vi
koncentrerer os hver især om, hvad vi kan
bidrage med. Forslag om Hærvejen mod nord

Forslag: Hvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for
planlægning/gennemførelse
af 2 vandringer i 2018.

(Ole og Bente)og Egeris over Heden til
Flyndersø, evt. mod Hirtshals (Ulla undersøger
overnatning) Tur ved Bjerringbro (Eileen)
Specialtur i Salling med besøg i 3 kirker Lyby,
Lem Lihme (Ulla), eller en vandring fra Lihme
og til Kås i august.(Karen) Nattevandring på
nedlagt banesti.
Desuden medlemsmøde i november
oplægsholdere og generalforsamling.

8.

Status på samarbejde med
Viborg Pilgrimshus,
Herberget.

Ikke svar endnu på invitation fra Steen.
Måske skal vi invitere
herbergsbestyrelsen?

9.

Bogudgivelser. Vi har
modtaget flere tilbud om
titler, som Viborg
Pilgrimscentrums forlag
evt. kan udgive. Vi skal
fastlægge en 'politik' for
bog-udgivelser.

Steen har erfaring med mange
bogudgivelser og vil gå videre og
undersøge mulighederne, både m.h.t vores
egen historiebog, og Erling Agergaards
forespørgsel vedr. en evt. Sankt Kjelds
vandrings folder (1.Kultur kirker
seværdigheder.2. Sct.Kjelds ordene, 3.
Hvad man kan få ud af det individuelt?)
Og bogen om Danske Helgener.

10.

Næste møde - dato,
indhold.

Næste møde 27.09.17 kl. 15. Program for
2018 vigtigt.

11.

Eventuelt

Steen er blevet spurgt af en repræsentant
for Silkeborg Pilgrimsfællesskab, Inger
Margrethe Bonnevie, om han kan fortælle
om Iona.
Måske kunne
man næste år lave en (fælles?) tur dertil.

_____

Fredag d. 18.08 er K-M Holst.Jannerup i
Viborg i Herberget kl. 9 og vandrer i byen,
Vil gerne spise madpakker hos os.
Søndag den 24. september lander
Klosterruten i Frederikshavn. Skal vi gøre
noget?

