Viborg Pilgrimscentrum
Bestyrelsesmøde mandag den 15. maj 2017 kl. 18.30 – 20.30
Mødedeltagere: Ulla, Bente, Ole, Steen, Karen, Knud
Fraværende: Anette
Vitta havde lavet en flot flødeskumslagkage som ”prøve” på Furvandringen – lækkert!
Ulla tog først ordet og overdrog nøglerne til Steen – med et kompas til at vise vejen. Desuden en lille ikon som
forestiller S. Georg og Dragen – eller prinsen på den hvide hest. Symbolikken skal tale for sig selv.
Bente ordstyrer, Ulla referent
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Dagsorden

Referat

Godkendelse af dagsorden og
opfølgning fra sidste
bestyrelsesmøde.
Pilgrimsvandringer
a) Vandringer siden sidste
møde – Kjellerup

Ingen kommentarer

b) Kommende vandringer Pilgrimmenes dag/
Birkesø - Fur - Hald

Andet

Fin vandring, smukt omkring byen og godt vejr undtagen
til sidst. Fint også med bespisningen
Birkesøturen er afviklet, spændende, varieret område
med sø og skov og hede og Hedeselskabets monument på
Risbanke. Oplægget havde været fint.
Mødet om Pilgrimmenes dag var blevet aflyst/flyttet to
gange, og Bente mente, at man i stedet bør sende en
afløser til den aftalte tid.
Fur turen er klar. Vi bliver 23 deltagere, hvor de fleste har
betalt. Der har været et par afbud. Vi laver nok selv en
andagt i kirken.
Turen til Hald er historisk startet i forbindelse med
foreningen Herberger langs Hærvejen, som består af DVL,
VPC, Cyklistforbundet og Foreningen af Islandske heste.
Den foregår altid den sidste dag inden herberget åbner 1.
juni. Turen starter fra banegården om aftenen og følger
Hærvejen de 11 km. til herberget i Hald, hvor der serveres
pizza og rødvin. DVL arrangerer.

c)

Fortællevandring

d) Ideer
Temavandring m.
spirituelt indhold – eks.
bibelvers, enkeltord: Fred,
med mulighed for
meditation/refleksion på
vandringen.
Vandring med brug af Skt.
Kjelds ord
Mørkevandring

Steen og Ulla har haft møde med formanden for
fortællekredsen Johannes, og Margrethe. Vi har aftalt at
vandringen skal foregå i området omkring Hald, temaet
bliver ”Fremmed”, og vandringen bliver med 4-5 stop,
hvor en ny fortæller er på efter at have valgt sin egen
historie om temaet, som ikke får anden sammenhæng.
Der bliver afholdt et nyt møde inden vandringen i
september.

Steen havde erfaring med mørkevandring.
Knud fortalte om en mørkevandring på Ådalen, hvor man
gik hver med en flagermuslygte i stilhed, efter at have
valgt et bibelvers om lys. Overvejelser over, hvorfor man
havde valgt netop dette vers og hvad det betyder for én.
Bagefter opsamling i rundkreds, Han havde selv følt, at
hans lys fortrængte mørkets magter i ham selv og at lyset
blev til Kristuslyset i os, som lyser vores mørke op. Smukt.

Punktet
udsættes til
næste møde

3 Arbejdsplan. På seneste
bestyrelsesmøde gennemgik vi kort
de væsentligste funktioner i
foreningen for at sikre, at der
fortsat er styr på dem. Foreningen
har en meget ambitiøs plan for
arbejdet, men ikke alle punkter i
denne plan er stadig aktuelle, så
jeg vil gerne udarbejde en ny
arbejdsplan, som er up to date med
alle relevante funktioner. Derfor vil
jeg gerne lægge op til en samtale
om, hvilke funktioner denne
bestyrelse vil prioritere på kort sigt
- og på lidt længere sigt. På
baggrund af den samtale vil en ny
arbejdsplan kunne udformes.

Vi gennemgik arbejdsplanen og fik streget de punkter, der
var uaktuelle. Desuden slog vi fast, at bestyrelsen har og
føler et kollektivt ansvar for de punkter, vi gennemfører,
så vi satte ikke initialer på de opgaver, vi udfører. Dog fik
vi en snak om især PR delen, hvor der stadig er plads til
afløsning på ”Det sker” og Pilgrimsvandring.dk. Vi
drøftede også,
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Boggruppen Hvad tjener bøgerne
til i VPCs lokaler? Hvem bruger
dem? Skal vi have flere/færre?
Udvælgelseskriterier? Medlemmer
i boggruppen nu - evt. fremover?
Økonomi?

Bente og Ulla hjælpes ad med nye relevante titler, helst
de gratis, og med at holde orden. Vi må udnytte den
eksisterende plads.
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Foreninger m.v. hvor Viborg
Pilgrimscentrum er repræsenteret
1.
Danske Kultur- og
Pilgrimsveje: Ulla
2.
Det nordjyske
pilgrimssamarbejde: Bente
og Ole
3. Skt. Olavs vejene: Ulla

Det skal vi ikke foreløbig –

Skal vi være repræsenteret andre
steder?

Samarbejdet med Pilgrimsherberget Asylet og stiftet er
vigtigt, og Steen skriver til deres bestyrelse og til stiftets
Pilgrimsudvalg, som for anden gang aflyste et besøg, vi
havde inviteret til.
Vi har et bestyrelsesmedlem, Knud, som har meldt sig
som frivillig i Herberget og som kan formidle oplysninger
om hinanden, og vi finder det væsentligt, at vi får et godt
kendskab til hinanden, så vi kan henvise og fortælle
grundigt om hinanden til pilgrimmene.
Vi har også forslag til, hvilke ønsker vi har til stiftets
pilgrimsarbejde, idet vi finder det væsentligt, at det er
præster, der går ind i udsendelser og modtagelser og
pilgrimsandagter, som efter vores mening bør være
meget hyppige, gerne daglige, i de tre åbne
sommermåneder. Vi mener, det især er vigtigt for
pilgrimme at få denne service fra kirken, hvor frivillige
bedre kan overtage andre praktiske dele af
pilgrimsarbejdet.

6

Foreningens historie

Vi vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe til at strukturere
arbejdet, bestående af Kis, Mona, Karen, Ulla og Steen.
Steen sender en invitation. Der var enighed om, at det var
et vigtigt projekt, historisk, som vi kan udgive i et hæfte,
der kan stå på biblioteker og i landsarkivet og på andre
historiske samlinger.
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Kort om den planlagte Assisi-rejse
til september

Kort info – der er møde igen i gruppen 16. august i VPC og
på Fur er mange af deltagerne også samlet og kan
planlægge noget.
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Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er 14. august kl. 18.30 i VPC

Om vi skal på
Facebook, og
om vi skal
fortsætte
med Sankt
Kjelds pas.
blev udsat til
næste møde.
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Eventuelt

Karen bad om bestyrelsens tilkendegivelse vedrørende
Klostervandringen i Himmerland. Pga. manglende
opbakning fra sognene må vi korte turen ned eller endda
aflyse. Vi enedes om at undersøge Vilsted Søgårds
egnethed til overnatning, og så nøjes med en enkelt
overnatning der, således at turen bliver på to dage, den 1.
og 2. september.
Vi vil så gå fra Overlade til Vilsted den første dag, og den
næste tage turen over Hederne til St. Ajstrup, hvor vi så
slutter. Det giver en del kørsel, men er dog muligt at
gennemføre med tålmodighed. Vitta vil stå for indkøb og
forplejning.
Karen vil skrive til Karen Marie Holst Jannerup og
orientere hende.
Referent Ulla

