Viborg Pilgrimscentrum
Bestyrelsesmøde onsdag den 27. september 2017 kl. 15.00
Til stede: Steen, Vitta, Ulla, Karen, Bente, Ole. Afbud fra Anette.
1.

2.

Godkende dagsorden og
opsamle fra seneste
møde i bestyrelsen
Kommende aktiviteter, er
alt OK?
a. Fortællevandring
b. Ålum-vandring

3.

Medlemsmøde
Tid, sted og indhold

4.

Program 2018
• Vandringer, korte
• Vandringer, lange
• Ikon-uge
• Foredrag eller
andre
arrangementer

Ikonmalekursus ? Andre arrangementer ? (Mona efterlyser
flere)
Ikonugen?
Fortællevandringen bliver med orientering før start af Steen
og Johannes. Stop måske nedenfor Dollerup kirke eller på
Kvindhøje og ved Humlehuset.
Afslutning af vandringen med sang i Hald, og tilmeldte videre
til VPC. Foreløbig omkring 10 tilmeldte til spisningen. Vitta
laver boller og suppe, som vi selv varmer.
Ålumvandringen kørsel fra VPC kl. 9.45.
Medlemsmøde bliver onsdag 1. nov. Kl. 17, med næste
bestyrelsesmøde fra kl. 15 samme dag. Her har vi turene klar.
Medlemsmødet bliver med pakkespil ud fra en seddel med
samme antal. Så skal vi også synge fra Højskolesangbogen og
så er ordet frit med pilgrimshistorier. Bente og Ole bestiller
mad som Ole og Karen henter. Ulla og Vitta laver og anretter
forretter . Bente laver citronfromage!
Steen har lavet en flot liste til at skrive vandringer ind på, som
blev delt ud og opgaverne fordelt foreløbig.
Helligtrekongers. Hald Ege til VPC med spisning. Karen.
Februar ikonuge. Ikke drøftet færdig.
Generalforsamling 6.marts.
18. marts Skive kirker, Flyndersø Mølle, Nickelborg og langs
åen tilbage. Bente og Ole.
2.april Påskevandring Sahl Ans gennem Ormstrup skov. Steen.
27.april Bededagsvandring – forslag til at gå De
Himmerlandske Heder. Ole og Bente står for samarbejdet.
Maj- juni / alternativt september
Hærvejen Nordpå fra Fjerritslev eller nordligere. To
overnatninger? Ole og Bente –
Juli nattevandring – Vejrum til Ørum. Steen.

August Lihme kirke og vandring på Kås. Ulla og Karen
September. Mammen til Ørum over Ø bakker. Høstvandring.
Karen med Anette- Find et sted at spise.
Oktober. Hjermind. Eileen.
November. Medlemsmøde.
November Vandring til de første to kirker:
Apostolske og Baptist. Ulla
Januar de næste to: Pinse og Adventist.
(Den katolske besøger vi på julevandringen).
December Julevandring. Ulla kontakter kirkerne.
Ulla snakker med Mona om en handicap-vandring fra
Sdr.Sogns kirke til VPC
Hvornår? Juni-juli-august.
5.

Eventuelt

Karen refererede fra møde i foreningen Herberger langs
Hærvejen. 10 års kontrakten er udløbet, men flertal igen for at
fortsætte, nu et år ad gangen.
Meget forskel på besøgstal, flest nordpå.
Mette Fyhn fortalte, at Destination Hærvejen vil søge at
finansiere og forbedre vandrestierne sydpå.
Ulla refererede fra møder i DKP om Seminar næste år 1.
september. Oplægsholdere og lokaler, Jelling eller Middelfart.
Om styregruppen for Olavsvejene: Fra (skype-)mødet i
Trondheim. Efter jul er der styregruppemøde i Oslo. Nyt
skypemøde inden 30.oktober.
Uddybende omkring Pilgrimmenes dag Store Bededag.
Forberedende møde med de forskellige foreninger den 3.
oktober, dagsorden fra Mariager:
Steen velkomst.
Bordet rundt.
Erfaringer fra Klostervandringen.
Tema?
Nye ideer?
Idefase og uddelegering af opgaver.
Mandag den 2. oktober er der møde i ”Historiegruppen” med
Steen, Karen, Ulla, Kis og Arndt kl.12
Næste bestyrelsesmøde altså 1. november kl. 15 – 17
Referent Ulla

