
Referat møde i Stiftsudvalget for pilgrimme, 09.03.17 
Referent: Mette Wessel Fyhn 
Til stede: Natalie Packert, Marianne Koch, Anne-Birgitte Thun, Jørgen Løvstad, Karl George Pedersen 
 
 
Dagsorden til stiftsudvalget for pilgrimsarbejdet  
Torsdag den 9. marts kl. 17 på Stiftet 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Invitation til pilgrimscentrum 
3. Pilgrimsvandring den 23. april 
4. Pilgrimsvandring under Hærvejsmarchen 
5. Økonomi - vi deler økonomi med herberget. Forslag fra formanden – vi deler beløbet imellem os. 

Ansøgning fra pilgrimshuset Viborg. 
6. Skal vi lave selvhjælps materialer? 
7. Teologisk arbejde omkring pilgrimsarbejdet 
8. Møde med folket fra klosterruten 
9. Ny dato 

 
 

1. Dagsorden godkendt 
 

2. Invitation fra Pilgrimscentrum til at se deres lokale og høre om deres arbejde er accepteret. 
 
 

3. Pilgrimsvandring 23. april: Marianne, Anne-Birgitte og Karl George planlægger pilgrimsvandring 23. 
april fra Dollerup til Domkirken. Det bliver aftalt at max. antal deltagere er 50 og min. er 8-10. der 
er kommet et forslag om, at vi melder datoerne ud 6 måneder i forvejen, så præsterne kan nå at 
tilrettelægge deres arbejde; det gør vi fremover. 
 

4. Hærvejsmarchens Pilgrimsvandring. Marianne har fundet 6 pilgrimsledere, vi mangler nu to. Vi 
spørger Nordjysk Pilgrimsforening, om de kender nogen, der kan påtage sig opgaven. Nærmere 
planlægning går i gang efter pilgrimsvandringen 23/4. 
 

5. Udvalget har fra Stiftsrådet fået tildelt 100.000 kr. i 2017 (og i 2018). Det bliver besluttet efter 
ansøgning fra Viborg Pilgrimshus at tildele dem 50.000 kr. til etablering af Viborg Pilgrimshus. 
Næste år er andre herberg, der ønsker at etablere sig, velkomne til at ansøge.  
 

6. Vi beslutter at lave selvhjælps materialer til pilgrimme: forslag til ruter, tekststykker og historisk 
formidling langs ruten. Arbejdet går i gang til efteråret. 
 

7. Det er flere gange foreslået, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der kan ’arbejde’ med at se på 
pilgrimsvandringen i en luthersk/moderne kontekst. Stikord er: vi er ikke på vej til et helligt sted, i 
stedet er det vejen, der er vigtig og ikke målet. Møde sig selv og Gud; som en lille retræte. Vi har i 
dag helt andre forudsætninger, end da Luther tog afstand fra pilgrimsvandringer. Vi udskyder 
arbejdet til efteråret. 
 
Natalie vil gerne lave en skabelon til pilgrimsvandringer med børn. 
 



8. Vi har haft besøg af ’styregruppen’ bag jubilæumsvandringen på Klosterruten i 2017. De ønsker at 
vi hjælper med planlægning af pilgrimsvandringer i Viborg Stift og i særdeleshed en bog-
reception/ophold/overnatningssted/guidet tur i Viborg til august i forbindelse med 
jubilæumsvandringen. På grund af reformationsjubilæet er kalenderen fuld, og alle frivillige er 
allerede kaldt af huse. Vi afslår derfor men ønsker dem held og lykke med deres planlægning og 
spændende vandring.  
 

9. Ny mødedato bliver 10. maj kl. 16-18.00 
 

 
 


