
Opsummering møde i Pilgrimsudvalg, Viborg Stift, 11.01.17 
Tilstede: Karl George Pedersen, Erling Vingborg, Marianne Koch, Anne Birgitte Thun. 
Referent: Mette Wessel Fyhn 
Fraværende: Pernille Vigsø Bagge, Mette Holmstrøm, Natalie Packert, Jørgen Løvstad, Peter Grarup, 
Gunhild Grarup. 
 

1. Dagsorden, nyt punkt 1A tilføjet. 
1A Økonomi. Karl George fortæller at forretningsudvalget for Stiftsrådet indstiller til Stiftsrådet, at 
vores Pilgrimsudvalget får 100.000 kr. i budget for 2017. I fremtiden er det også hensigten at udvalget 
skal have et budget. Vi afventer beslutningen i Stiftsrådet. Det drøftes dog at en del af midlerne kan gå 
til det nye herberg. Kommer på som punkt til næste møde. 
  
2. Mette orienterer: 

 Vi afholdt pilgrimsvandring 19/11/16 (Marianne Koch, Karen Stubkjær, Mette Fyhn). Skønt 
der kun kom få deltagere var det en god og indholdsrig dag, og derfor arrangørernes 
holdning, at det er arrangementer vi skal fortsætte med.  

 Mette har været på to pilgrimsmøder/konferencer i Norge. Målet er at etablere en 
platform for nordisk samarbejde om pilgrimme. I første omgang et fællesnordisk kort over 
ruter og faciliteter for pilgrimme i Skandinavien. 

 Mette er i februar inviteret til Mors for at møde deres pilgrimme og høre om nye aktiviteter 
for gæstende pilgrimme, de er ved at sætte i værk der. 

 Tv Mokka har lavet 4 udsendelser med pilgrims-tv hvor bl.a. Henrik Stubkjær, Karen 
Stubkjær og Mette Fyhn deltog. Mette sender link. 

 
3. Orientering og drøftelser om herberg 

Viborg Stift og Viborg kommune har nu underskrevet kontrakt om brug af bygningen i Sct. 
Mogensgade. Vi har bygningen til rådighed i 2 år. Mette Fyhn er i gang med at fundraise inventar og 
ombygning bl.a. skal der bygges handicaptoilet og bruserum. Vi håber at åbne 25/6/17. 
 

4. Herberg andre steder i stiftet. Ingen indlæg.  
 

5. Hærvejsmarch. Arbejdsgruppen har nu tilrettelagt Hærvejsmarchens pilgrimsvandring i store træk. 
Vi mangler endnu en række pilgrimsledere. Marianne Kock påtager sig at kontakte de navne på 
præster i stiftet, der kunne tænkes at være interesserede (se link for flere detaljer om 
tilrettelæggelse: www.hærvejsmarchen.dk) 
 

6. Teologisk arbejde med pilgrimstanken. Pernille Vigsø Bagge er i gang med et arbejde. Anne Birgitte 
Thun og Marianne Kock bliver enige om at foreslå en arbejdsgruppe, der skal se på pilgrimsvandring 
i en luthersk kontekst. Mette kommer med en bog fra Roger Jensen, norsk pilgrimspræst fra Oslo, 
der netop har arbejdet med emnet. Kommer på som punkt til næste møde. 
 

7. Forslag til pilgrimsvandring 23/4/17 fra Dollerup Kirke. Arbejdsgruppen bliver Marianne Koch (MK), 
Anne Birgitte Thun og Karl George Pedersen. Marianne Koch kontakter Dollerup Kirke. 
Planlægningsmøde bliver 01.02.17 kl.13 hos MK, Gl. Ålborgvej 14 (var det 1. april?) 
 

8. Eventuelt. Ny mødedato bliver Torsdag 9/3 kl. 17.00. Under eventuelt kommer Marianne Kock med 
to indbydelser fra Pilgrimscentrum i Viborg. Ingen kan deltage til deres generalforsamling. Vi må 
desværre melde afbud. Mette deltager på møde om etablering af dansk 
pilgrimsforeningssamarbejde 21/1 hos Pilgrimscentrum.  

http://www.hærvejsmarchen.dk/


 


