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Årsrapport 2021 for Pilgrimsudvalget i Viborg stift 
Vandringer og øvrige aktiviteter 

• Gennemførte vandringer: Valentinsvandring v/Asmild (14/2), Jordbro Å  (24/5), julevandring (29/12) 

• Hærvejsmarchen blev afviklet i år: 1 x 10km og 2 x 20 km. Fælles gudstjeneste foran Viborg domkirke 

• Aflyste vandringer: Stubbegård Sø (oktober), Blichervandring (oktober) 

• Pilgrimmens Bibelmeditation 1 gang/md hele året (få deltagere i efteråret) 

• Vandring hver 14. dag i Harre, Salling 

• Pilgimsaftensang i Thorning kirke hele juli. Deltagelse fra pilgrimme på herberget og lokale sognebørn 

• 19/5 Kursus-eftermiddag om at gå i Labyrint for præster, kirke-kulturmedarbejdere m.fl. På baggrund af 
eftermiddagen er en gruppe omkring Aars kirke begyndt at arbejde med Labyrint 

• Flere vandringer er allerede planlagt til 22: https://viborgstift.dk/pilgrim/kommende-pilgrimsvandringer  
 
Kontakt til provstier i stiftet 

• Pga. Covid 19 har det ikke været muligt at besøge de enkelte provstier.  

• Kontakten til provstierne genoptages i 2022 

• Flere sogne arrangerer allerede pilgrimsvandringer. Udvalget kan hjælpe dette arbejde og hjælpe med at 
annoncere bredt om lokale vandringer. 

 
Øvrige aktiviteter af pilgrimspræsten  

• Deltagelse Kursus i Åndelig dannelse og træning i åndelig vejledning 

• I samarbejde med praktikant blev en række pilgrimsandagter som podcast udviklet. Der er trykt en række 
postkort, som bl.a. ligger på Herberg og i flere kirker. De kan høres her:  
https://viborgstift.dk/pilgrim/inspirationsmateriale/podcast  

• Opgave ”Åndelig dannelse til fods” afleveret og forsvaret. Opgaven er tilgængelig på 
https://viborgstift.dk/pilgrim/inspirationsmateriale 

• Deltagelse i en række møder i Nationalt Pilgrimsnætværk og Danske Kultur- og Pilgrimsruter 

• Forberedelse og planlægning af pilgrimsaktiviteter til Himmelske Dage i Roskilde 2022 

• Foredrag om pilgrimsvandring i Missionshuse, sognegårde og i pilgrimsforeninger 

• Arbejde i bestyrelsen for Herbergene langs Hærvejen 

• Vandring med Soldaterveteraner fra Viborg til Jelling 

• Samtaler med pilgrimme og vejledning i at lede vandringer 
 
PR og kommunikation 

• Udvalget bruger primært hjemmesiden www.viborgstift.dk/pilgrim . Pilgrimsdelen af hjemmesiden 
forventes at blive grundigt revideret i 2022 

• I 2021 har udvalget oprettet Facebooksiden PilgrimViborgStift: www.facebook.com/PilgrimViborgStift  
På siden deles opslag om udvalgets vandringer og andet pilgrims-relevant materiale.  
  

Pilgrimsudvalget 

• En række medlemmer er stoppet i udvalget pga. mangel på tid og job udenfor Viborg stift. Der er blevet 
fundet en række nye medlemmer.  

• Udvalget består ved indgangen til 2022 af: Marianne Koch, Viborg (Formand); Gert Primdal, Salling 
(stiftsrådet); Jørgen Løvstad, Torning; Mette Holmstrøm, Skivum; Karin Hasling, Vesterbølle, Bitten 
Sivebæk, Viborg og Christian Kjær Bjerre (stiftspræst). 

 
Udvalget arbejder fortsat med visionerne:  

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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