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Nyhedsbrev nr. 1 – 2018

Den danske klosterrute
Foreningen Den danske Klosterrute stiftede mange bekendtskab med i forbindelse med jubilæumsvandringen i 2017 – eller ved udgivelsen af seneste bog i serien af guide-bøger om Klosterruten. I
nyhedsbrev 4/2017 skrev jeg fejlagtigt om den ’formentlig sidste bog i serien’. Der mangler stadig en guidebog til beskrivelse af Klosterruten fra Aalborg til Frederikshavn, og den arbejdes der stadig på. Vi ser frem til
udgivelsen, og interesserede kan finde mere info om foreningen her:
http://www.klosterruten.dk/

71 konfirmander sådan cirka
I samarbejde med to lokale præster har jeg givet information og pilgrimsoplevelser til to hold
konfirmander, det ene på 55 og det andet på mere overkommelige 16 konfirmander. De har besøgt Viborg
Pilgrimscentrum, og for den lille gruppe har jeg arrangeret en ’mini-pilgrimsvandring’ i området omkring
vores lokaler. Det har været sjovt og givende, og den store gruppe blev endvidere introduceret til Viborg
Pilgrimshus-Herberget, som jeg fortalte om baseret på deres
hjemmeside.

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling fandt sted i marts med et godt fremmøde – og med god stemning.
Alle papirer vedr. generalforsamlingen er tilgængelige på foreningens hjemmeside, så her vil jeg blot kort
redegøre for den medfølgende aktivitet, hvor vi efter generalforsamlingen opdelte de fremmødte i to
grupper. I grupperne bad vi om en samtale om foreningens aktiviteter, herunder især om måden, hvorpå vi
gennemfører kirkevandringerne – samt eventuelle ønsker om nye tiltag.
Der blev i den efterfølgende opsamling udtrykt stor tilfredshed med foreningens aktiviteter, som både i
indhold og antal er tilstrækkelige. Vedr. spørgsmålet om oplæg til refleksion undervejs på vandringerne
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blev der opfordret til, at foreningen ikke er for pågående og skal respektere medlemmernes eventuelle
blufærdige indstilling i forhold til tros-spørgsmål.

Håndmadder og work-shops
I forlængelse af debatten på generalforsamlingen fik foreningens medlemmer invitation til en aften med
work-shops efter oplæg af Steen og tidligere pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith.
Det blev en rigtig fin aften, hvor Steen efter vinen og håndmadderne lagde op til work-shops i to grupper
efter oplæg om ’Pilgrims-typer’. I det udleverede materiale var beskrevet 17 pilgrims-typer, som de
fremmødte skulle forholde sig til. ’Kan du genkende dig selv i én eller flere af typerne?* - og ’Hvis der
mangler nogle ’typer’ så skriv dem venligst ned til supplement af listen’.
Det kom der meget god og spændende samtale ud af. De fleste kunne genkende sig selv i en eller flere af
typerne, og alle følte vist, at de havde en smule af sig selv i (næsten) alle de beskrevne typer.
Bent Jul forklarede på foredragsaftenen i marts ganske kort om arketypen ’Pilgrim’ – det fulgte der et kort
oplæg om, efterfulgt af samtale om forholdet mellem det horisontale princip i vandringerne og det
vertikale princip. Endelig sluttede aftenen af med en samtale om, hvilke konsekvenser aftenens konklusioner kan få på Viborg Pilgrimscentrums fremtid.
Jeg vil blot fremdrage et par ting:
Det er positivt og udviklende for foreningen og dens medlemmer at gennemføre en aften som denne – så
det vil vi også gøre fremover.
Der er brug for et sted at mødes – samtale og udveksle om pilgrimsvandring og såvel den personlige som
den åndelige/spirituelle udvikling. Evt. også meditationsaftener og lignende.
Udbud af pilgrimsvandringer i fremtiden må gerne tones af aftenens indlæg – herunder eksempelvis flere
længerevarende vandringer, måske i mindre grupper.
I foreningens virke skal vi fastholde væsentlige principper som tolerance og tillid i alle aktiviteter.
Hvis der nu skulle være medlemmer derude, som ikke deltog i mødet, og som gerne vil se materialet om
’pilgrims-typer’, så send mig blot en besked (mail: steen@europilgrim.dk) om det, så skal jeg fremsende
møde-materialet.
UD!
Anden påskedag havde vi pilgrimsvandring fra Ans kirke. Efter en god vandring sad vi og nød suppen uden
et glas vin (ingen proptrækker?), da pludselig én af de lokale medvandrere rejste sig og meddelte, at hun
gerne ville forære hver af os et eksemplar af en bog, som hun selv har skrevet. Overraskende og herligt
initiativ, som vi straks takkede ’ja’ til. Bogen har titlen: UD!, og er skrevet af Kari Tokvam.
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UD! Er en beskrivelse af tre måneder i et relativt vildt og øde skovområde på grænsen mellem Norge og Sverige. En hyggelig blanding af romantisk natur, vej- og vejrmæssige udfordringer og så de enkle men nok så pågående vandre- og
cykleproblematikker som myg, punkteringer og langt til nærmeste købmand. Bogen
står på hylderne i Viborg Pilgrimscentrum og kan lånes der eller på biblioteket.

Pilgrimmenes dag i Mariager
Sammen med Pilgrim Mors, Pilgrim Nordjylland og Birgittaforeningen i Mariager gennemførte vi på St.
Bededag et heldags-arrangement med højmesse i Mariager kirke, pilgrimsvandring i omegnen af byen samt
foredrag ved Stefan Edman med titlen ’Forundring – omsorg for skaberværket’.
En dejlig dag med omkring 40 deltagere fra de forskellige foreninger. Positivt og udviklende at møde en
række pilgrimme fra de andre foreninger – og dejligt på ny at møde de kendte fra vores egen forening.

Efterfølgende har jeg modtaget – og selv skrevet – meget
positive reaktioner på vandringen, og jeg hæfter mig især
ved mails fra de deltagende foreningers repræsentanter,
som udtrykker stor glæde efter dagen. Jeg finder det
meget vigtigt at opretholde et samarbejde som dette og
ser frem til, hvilke nye tiltag der vil opstå i det samarbejdsforum.
Pilgrimmenes dag fejrer vi hvert år på St. Bededag, og
hvert andet år sker det i samarbejde med de 3 nævnte
foreninger.

Ved Jette Dahls død skriver Elisabeth Paludan-Müller:
Danmarks første Stiftspræst for åndelig søgende, siden 2011 i Ribe Stift, Jette Dahl, døde den 15. april 2018,
65 år gammel.
Efter 25 år som almindelig præst i den Danske Folkekirke, opsagde Jette sin stilling, for at arbejde som
freelancepræst med individuel sjælesorg, åndelig vejledning, retræter, pilgrimsvandringer.
Fra 2008, da Hærvejen åbnede til 2017, ledede Jette pilgrimsvandringer af 7 dages varighed med
grupper på 20 deltagere, og med åndelig fordybelse i tro, krop og sjæl.
De fem gange, hvor pilgrimsvandringen sluttede i Viborg, blev afslutningen holdt i Viborg Pilgrimscentrums
lokaler og i Krypten i Domkirken.
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Jette Dahl påskønnede og støttede vores arbejde i Viborg Pilgrimscentrum. Da vi i VPC i 2011 var udfordret
af Folkekirken, da havde Jette modet og styrken til at rumme vores sorg og fortvivlelse.
Den 25 juni 2011 hold Jette Dahl et dagskursus for os med plads til individuel sjælesorg, retræte, meditativ
bøn, fordybelse og åndelig vejledning.
En stor tak til Jette Dahl for hendes betydning for os i Viborg Pilgrimscentrum.
Æret være Jette Dahls minde.

Kommende aktiviteter
Kort vil jeg lige nævne de kommende aktiviteter, især vandringen til Hald den 31. maj, da denne ikke er
omtalt i programfolderen.
Fredag, lørdag og søndag d. 25. - 27. maj: 3 dages vandring på Hærvejen i Nordjylland.
Torsdag den 31. maj kl. 17: Vandretur til åbningen af Herberget i Hald.
Sammen med Dansk Vandrelaug og Dansk Cyklistforbund markerer vi åbningen af herbergerne med en
vandretur til Hald.

Lørdag den 16. juni kl. 10: Fortællevandring i egnen omkring Daugbjerg kalkminer.
Fortællevandringen gennemføres i samarbejde med Viborg Fortællekreds, og på vandringen deltager fire
fortællere, som i det spændende område omkring kalkminerne i Mønsted og Daugbjerg vil fortælle ud fra
de følgende overskrifter:
Tove Nydam: " Vissenbjerg røverne."
Ruth Dein: "Jens Langkniv "
Nina Stenshøj: "En hellig kilde, en gammel mand, en præst og en hest"
Johs. Thomsen: "Naturaløkonomi"

Vel mødt til de kommende arrangementer i Viborg Pilgrimscentrum.

Viborg Pilgrimscentrum, formand Steen Rasmussen, Mail: steen@europilgrim.dk , Tlf. + 45 30 34 52 69

