
Viborg Stifts pilgrimsudvalg – referat fra møde den 6. september 2018 

Afbud fra Jørgen Løvstad og Pernille Vigsø Bagge, som begge var på kurser. 

Velkomst til ny pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre. 

Referatet fra sidste møde gennemgået. 

Hærvejsmarchens pilgrimsvandring 2018 – Den forløb godt, mange tilkendegivelser af 

tilfredshed fra vandrene. Vi skal tænke igennem om vi ikke skal dele folk ind i hold allerede når de 

skriver sig ind, i stedet for at gøre det efter gudstjenesten i Domkirken. 

Der var også et problem for dem der kom først hjem (10 km. vandringen) – deres diplomer blev 

ikke uddelt – det er noget Marianne tager sig af i forhold til arrangørerne. Enighed i udvalget om at 

vi også er med næste år. 

Økonomi i udvalget: vi har 75.000 kr. til udvalget arbejde og 30. 000 kr. tilbage fra de midler der 

er tiltænkt de to pjecer udvalget ville udgive Kirker langs hærvejen – og det at være pilgrim langs 

hærvejen. I alt var der 110.000 kr. til pjecerne. Den en pjece er udgivet og har altså kostet 80.000 

kr. alt i alt. 

2. pjece: Da den ikke blev færdig til maj måned hvor pilgrimsvandringerne begynder, og der ikke 

var helt klarhed over økonomi og aftaler, blev det besluttet af biskop, kontorchef og formand for 

pilgrimsudvalget at stoppe pjecen. Udvalget har nedsat en arbejdsgruppe der skal gennemgå pjecen 

igen og få den ud til marts. 

Underudvalget består af Natalia Packert Andersen, Christian Kjær Bjerre, Karl Georg Pedersen og 

Marianne Koch. Marianne Koch indkalder til mødet. 

Pilgrimsvandringer i september og oktober: Vandringen i september blev desværre aflyst. 

pilgrimsvandringen den 6. oktober går fra Ørslev Klosterkirke til Kvols kirke – og der er tilslutning 

til turen. Vandringen bliver over Kristuskransen. 

Udvalgenes dag lørdag den 17. november: Vi er med. 

Aktiviteter:  

Litteratur bog kasse - med relevante bøger over emnet (os alle) 

Plakat (Natalia Packert Andersen) 

Lille pilgrimsvandring i nærområdet, med laminerede ord der hænger undervejs (Marianne Koch) 

Fodspor med pilgrimsord (Christian Kjær Bjerre) 

Pynt til boden – støvler – hat og rygsæk og stav (Birgitte Thun) 

Visitkort med oplysninger om pilgrimspræst, facebookside (Christian Kjær Bjerre) 

Himmelske Dage: Karen Stubkjær er den der er tovholder for de pilgrimsvandringer vi skal lave – 

Nord, syd, øst og Vest. De ansvarlige tager kontakt til hende. Vi skal alle være i Herning kl. 13 og 

turen må ikke være mere en 10 km.  

Der laves en pilgrimsgudstjeneste – udvalget består af Jørgen Løvstad, Birgitte Thun, Mette 

Holmstrøm og Christian Kjær Bjerre. Christian Kjær Bjerre indkalder til mødet. 



Pilgrimsvandringer i foråret 2019: Den 22. april – 2. påskedag efter gudstjeneste går der en 

vandrig i Harrevig. Christian Kjær Bjerre er tovholder på vandringen og den sættes allerede nu på 

Stiftets hjemmeside og vores egen facebookside. 

Derudover laver vi vandringer på Himmelske dage og Hærvejsmarchen. 

Der kommer to vandringer til efteråret 2019 hvor den ene går til Flynder sø hvor Natalia Packert 

Andersen er tovholder. 

Det besluttedes at vi til næste nøde – igen går igennem arbejdsgange omkring PR – Facebookside 

– og måske at arbejde mere med at de menighedsråd hvor vandringen går igennem deres sogn 

involveres, så der bliver et bredere ejerskab. 

Næste møde: 1. november kl. 10.30 på stiftet. 

 

Referent: Marianne Koch 

  


