
  

pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre – CHKB@KM.DK - +4530308831 1 

Årsrapport 2019 for Pilgrimsudvalget i Viborg stift 
Pilgrimsudvalget har arrangeret et række pilgrimsvandringer flere steder i Viborg stift. I foråret var der en 

vandring mellem Durup og Nautrup i Salling provsti (april) og i efteråret har der været arrangeret en vandring 

omkring Thorning (oktober), samt omkring Tranum og Fosdalen (oktober).  En planlagt vandring omkring 

Stubbegård sø (oktober) blev aflyst pga.  manglende tilmelding.  

 

Pilgrimsudvalget spillede en aktiv rolle i forbindelse med Himmelske dage i Herning, hvor flere af 

udvalgsmedlemmerne ledte vandringer fra de fire verdenshjørner mod Herning. Der var under Himmelske dage i 

Herning arrangeret en pilgrimsgudstjeneste, men den blev aflyst pga. manglende tilslutning (måske pga. 

problemer med annoncering). Pilgrimsudvalget var også synlig på mulighedernes marked, hvor mange viste 

interesse for vandrekortet og folderen med Kirker langs hærvejen.  

 

Pilgrimsudvalget var aktivt i forbindelse med Hærvejsmarchen i slutningen af juni. Der var mange tilmeldt både 

den lange og den korte pilgrimsvandring. Pga. sygdom hos flere frivillige endte det med at der var to meget store 

grupper, som blev sendt ud på en lang og en kort tur. Pilgrimsvandringerne blev indledt med en stemningsfyldt 

pilgrimsandagt i Domkirken og pilgrimsvelkomst ved mållinjen. 

 

I maj åbnede det nye pilgrimsherberg i Thorning. Pilgrimsudvalget var også med ved åbningen. I Thorning var der 

desuden aftensang i kirken hver aften i juli måned for byens borgere og pilgrimme, som overnattede på 

herberget. Aftensangen har været godt besøgt. 

 

Pilgrimspræsten er gået ind i udvalgets arbejde og stået for at arrangere en række af vandringerne sammen med 

udvalgets andre medlemmer, samt afholdt enkelte aftensange i Thorning. Han har derudover brugt tid på at få 

inspiration og knytte bånd til pilgrimsinteresserede i og omkring Viborg stift. Der er blevet skabt gode bånd på 

tværs af Danmark med Nordisk pilgrimstræf i Haslev og en tæt kontakt til nordens andre pilgrimspræster ved 

Nordisk Pilgrimspræstetræf i Lund.  Pilgrimspræsten har fungeret som sparringspartner for flere af stiftets 

præster, når de fx har arbejdet med at lave en pilgrimsvandring for konfirmander. I august var pilgrimspræsten i 

P4 radio for at fortælle om pilgrimsvandrings-tendensen på bl.a. Hærvejen.  

 

Sidst på året åbnede udvalget for en visionsproces. Denne proces er stadig i gang og fortsætter ind i 2020. Ind til 

videre arbejder udvalget videre ud fra tre overordnede visioner: 

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 
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