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Opsummering 

Møde i Viborg Stifts Pilgrimsudvalg 

16.11.17 

Tilstede: Marianne Koch, Ann-Birgitte Thun, Jørgen Løvstad, Mette Holmstrøm, Karl-George Pedersen. 

Fraværende/afbud: Natalie Packert, Pernille Vigsø Bakke, Erling Vingborg. 

Referent: Mette Wessel Fyhn. 

 

Dagsorden 

Udvalgets aktivitets niveau og mødefrekvens 

Pr om udvalgets arbejde – skal vi have vores egen hjemmeside 

Videre frem med arbejdet – Mette Fyhn orienterer 

Kommende pilgrimsvandringer foråret 2018. 

Aflyst pilgrimsvandring og pilgrimsvandring under Hærvejsmarchen 

 

Udvalgets aktivitets niveau og mødefrekvens 

Det bliver besluttet at vi mødes 4 gange årligt. 

Datoer for 2018 er: 1/2, 3/5, 6/9 og 1/11. Alle dage kl. 10.30-12.30 på Viborg Stift.  

(Lokaler og forplejning for alle møder er noteret i stiftets kalender). 

 

Pr om udvalgets arbejde – skal vi have vores egen hjemme side 

Indtil videre beholder vi den side vi har nu under Viborg Stift.  

Karl-George foreslår et årshjul: en årlig kalender med udvalgets aktiviteter. 

Marianne formidler videre, at Henrik Stubkjær foreslår, at vi bruger midler på at få udvalgets aktiviteter 

videre ud.  

Vi bliver enige om at lave plakater om udvalgets pilgrimsvandringer og aktiviteter, der skal printes og 

sendes til alle kirker. Derudover ligger aktiviteterne på DAB’en.  

Vi undersøger ved Mette Nielsen, om vi kan have en pilgrimsgruppe under stiftets FB eller om det er bedre, 

at vi får vores egen.  

Vi kan også foreslå de enkelte kirker at de sender deres pilgrimsaktiviteter til os, så vil vi være med til at 

formidle dem bredt ud.  

Vi arbejder indenfor en folkekirkelig ramme med forkyndelsen af Jesus Kristus i centrum. Vi forkynder 

evangeliet. Stikord til en pilgrimsvandring er ’gående gudstjeneste’.  
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Videre frem med arbejdet – Mette Fyhn oplæg: 

1. Mette fortæller om de pilgrimsmaterialer, jeg vil foreslå vi udarbejder til Viborg Stift: 
- Et samlet oversigtskort med alle kirker i stiftet markeret som ikon. Derudover overblik over 

f.eks. 25 (helst åbne) kirker, fordelt efter provstier, der ligger på en vandrerrute. Dermed bliver 
materialet en orientering om, hvor man selv kan gå pilgrim i Viborg Stift. Derudover vil vi i 
pilgrimsudvalget udarbejde ’gå-selv’ pilgrimsmaterialer, der bliver tilgængelige i en ’pilgrims-
portal’ på nettet.  Vandrerruterne bliver beskrevet på nettet sammen med en henvisning til 
kortmateriale. (+ Klosterruten, + Hærvejen). 

 

2. Kirker langs Hærvejen i Viborg Stift 
- En ’turguide’ i hæfteform til kirker langs Hærvejen i Viborg Stift. Uddybede tanker, om det at gå 

pilgrim. Uddybet kulturhistorie. Fra præsterne i kirkerne ’ord’ inspireret af deres kirke vinklet 
på pilgrimme. Eventuelt afsnit med inspiration til ’en stille stund’ i kirken.  

- Beslutning: materialet skal indeholde flere pilgrimsord og mindre kulturhistorie. Må ikke være 
’turismemateriale om vandreruter’. 
 
Alle får ansvar for skriftligt oplæg: sidste deadline 21/1 til Mette. 

 

 

Kommende pilgrimsvandringer foråret 2018 

Jørgen Løvstad og Pernille Bagge kommer med dato for pilgrimsvandring ved Vilsted sø. 

Opsamling pilgrimsvandring Stubbergårds Sø: fin tur trods regnvejr. 18 km gennem meget smuk natur. 23 

deltagere. Frokost var sat på rasteplads undervejs. Deltagerne betalte 100 kr. til kaffe og mad.  

 

Aflyst pilgrimsvandring og pilgrimsvandring under Hærvejsmarchen 

Aflyst vandring planlægges i foråret 2018 (se punktet ovenfor) 

Hærvejsmarchen 24. juni 2018. Vi deltager med pilgrimsvandringer på 10 og 20 km. Henrik Stubkjær 

varetager andagten i Viborg Domkirke.  

Vi ønsker at pilgrimslederne er præster.  

Det skal afklares hvorvidt pilgrimsvandringer er forlagt tjeneste eller skal føres som en fridag.  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 


