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Årsrapport 2020 for Pilgrimsudvalget i Viborg stift 
Vandringer og øvrige aktiviteter 

 Gennemførte vandringer: Thorning, Gendarmstien (flere dage) 

 Hærvejsmarch blev i år aflyst. Udvalget håbet at kunne deltage i 2021 

 aflyste vandringer: Jordbro Å, Harrevig, Stubbegård Sø (i samarbejde med veteraner i Vestjylland) 

 Pilgrimsaftensang i Thorning kirke hele juli. Mulighed for aftensang andre steder i stiftet. 

 Gudstjeneste og pilgrimsvandring: Hjerk, Harre samt Grønning 

 Vandring hver 14. dag det meste af året fra Harre kirke/Harrevig, Salling 

 Planlagt i 2021: Viborg Domkirkes krypt (1. søndag i måneden), Harrevig (2 gange/md), Valentinsvandring 
ved Asmild (14/2), Harrevig/kirkeruin (1/4). Kursusdag om Labyrinth (19/5), Jordbro Å (24/5), 
Pilgrimsmeditation i Aftensang i Thorning (hele juli måned). Se kommende pilgrimsvandringer på 
udvalgets hjemmeside. 

 
Kontakt til provstier i stiftet 

 Promovering af pilgrisvandring på lokale provstimøder. Hver præst modtager ”den lille pilgrimsbog” som 
inspiration til kommende lokalt pilgrimsarbejde 

 Følgende provstier er besøgt (Inden Covid-19 stoppede for det): Skive, Salling, Ikast-Brande samt Viborg 
domprovsti 

 Kontakt med og inspiration for gruppe af pilgrimme i Gjellerup, Herning 

 Pilgrimspræsten er blevet brugt af præster til sparring vedr. konfirmander og pilgrimsvandring. Det har 
både været ved planlægning af større pilgrimsvandringer og som råd og sparring til præster, som havde 
brug for en kort pilgrimsliturgi for konfirmander på vej fra konfirmandstue til kirken. 

 
Øvrige aktiviteter af pilgrimspræsten  

 tre hæfter med inspirationsmateriale til at gå pilgrimsvandring på egen hånd/i små grupper. Materialet 
kan ses under inspirationsmaterialer på udvalgets hjemmeside 

 deltagelse i Pilgrimsteologisk seminar i Vadstena. Hele udvalget tager til mødet i 2022 for at få inspiration. 

 Planlagt træf for pilgrimsinteresserede præster i Viborg over 2 dage. 12 tilmeldte. Pga. Corona blev der 
afholdt et møde via Teams i stedet for.  

 Cykel på hærvejen samt snak med pilgrimme. Vandring med veteraner fra Viborg til Jelling. 

 Deltagelse i Kursus om Åndelig vejledning via FUV samt påbegyndelse af opgave om ”Bibelmeditation og 
pilgrimsvandring”. Opgaven vil belyse udvalgets vision ”at tydeliggøre at man får noget helt særligt med 
sig, når man går en pilgrimsvandring”.  

 Deltagelse i en række møder i nationale pilgrimsnetværk 

 Kontakt til pilgrimme og pilgrimsforeninger i og omkring Viborg stift 

 Pilgrimspræsten er kommet med i bestyrelsen for Herberger for hærvejen 
 
Udvalgets hjemmeside er: www.viborgstift.dk/pilgrim . Siden vil løbende blive opdateret ligesom udvalget 
løbende arbejder PR af egne vandringer samt øvrige pilgrimsaktiviteter i stiftet. 
 
Udvalget tager visionerne fra sidste år ind i det nye  

Pilgrimsvandring bliver mere synlig i stiftet 
Ruste præster og lægfolk til selv at tage initiativ til vandringer 
Samt tydeliggøre at man får noget helt særligt med sig, når man går en pilgrimsvandring 

 

På udvalgets vegne 
 

         Pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre         

            ”at gå er at danse” 
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