
Møde 24. maj i Stiftsudvalgets Pilgrimsgruppe 

Tilstede: Pernille Vigsø Bagge, Mette Holmstrøm, Anne Birgitte Thun, Natalie Packert, Marianne Koch, 

Jørgen Løvstad og Karl George Pedersen. 

Referent: Mette Fyhn 

 

Dagsorden: 

1)Pilgrimsvandring på Hærvejsmarchen (Materiale er sendt ud) 

2)Pilgrimsvandringer i efteråret 23.09 og 28.10 – ud i stiftet, hvor er der smukt at gå. 

 3) Ansøgning fra Viborg Pilgrimshus 

 

Referat af møde 

 

1. Stiftsudvalget er med til at arrangere pilgrimsvandringer under Hærvejsmarchen i 2017. Der er 

planlagt bemanding til fire vandringer og foreløbigt tilmeldinger nok til to hold på hver 10 km og 20 

km. Ruten følger Hærvejsmarchens rute og derfor er der sørget for rastepladser, vand, toiletter mm 

undervejs. Vi stiller med to ’vejledere på hver rute’.  

Marianne Koch tager det ene hold. Marianne har lavet selvhjælps-vejledningsmateriale til turene til 

dem, der ønsker at gå selv.  

 

Deltagerne får ved vandringens slutning udleveret et diplom med et pilgrims-stempel fra Viborg 

Domkirke. 

 

2. Der er planlagt to pilgrimsvandringer i efteråret 23. september og 28. oktober. Vi har skrevet ud i 

stiftet for at høre forslag til steder, hvor vandringen kunne foregår. 

Indkomne forslag og forslag fra udvalgets medlemmer: 

Stubbegård Sø, (Else Hansen, Sevel, Herrup og Trandum kirker) 
 
Karup-Thorning (Gammel kirkesti mellem de to kirker, ca. 12 km) 
 
Vilsted Sø (ca. 12 km) 
 
Testrup-Skivum (ca. 20 km) 
 
Mejdal-Tvis Kloster (15-18 km) 

Thorning – Niels Bugges Kro. 

 

 



Vi nedsætter to arbejdsgrupper: 

Marianne Koch og Karl George Pedersen arrangerer pilgrimsvandring ved Stubbegårds Sø 28. 

oktober. 

Pernille Vigsø Bagge og Jørgen Løvstad 23. september ved Vilsted Sø. 

 

3. Det bliver enstemmigt vedtaget at imødekomme ansøgning fra Viborg Pilgrimshus på 25.000 kr. til 

etablering af Viborg Pilgrimshus (jævnfør dagsorden) 

 

Viborg Pilgrimshus kommer som platform for fremtidigt pilgrimsarbejde til at komme hele Viborg 

Stift til gode.  

 

Det er Stiftsrådet der endeligt skal godkende, om Stiftsudvalget for pilgrimme kan disponere på 

denne måde.  

 

4. Under eventuelt drøfter vi udformningen af materialer om pilgrimsarbejdet og Luther.  

Det bliver foreslået at vi: 

- Udarbejder litteraturliste om emnet  

- Udarbejder f.eks. ti linjer hver om de teologiske perspektiver ’vi’ ser i emnet om Luther og 

pigrimsarbejde. Disse perspektiver kan både fungere som en formidling af tankerne omkring 

pilgrimsarbejdet samt danne udgangspunkt for en videre indsnævring af, hvad vi vil arbejde 

videre med at uddybe og formidle i udvalget.  

Næste møde bliver aftalt til 14. september kl. 17-18. 


