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Nyhedsbreve på en ny måde 

 

Med dette nyhedsbrev påbegyndes en ny måde at organisere noget af det daglige 

arbejde i Viborg Pilgrimscentrum. 

Hver måned vil bestyrelsen udsende nyhedsbrev, som udkommer omkring den 

første i måneden og som bl.a. omfatter nyt om de aktuelle vandringer og andre 

arrangementer. Dette for at sikre, at flest muligt bliver opmærksomme på even-

tuelle ændringer i årsprogrammet, som er indløbet efter at det trykte program er 

udkommet. 

 

Søndag den 9. januar 2022: Hellig Tre Kongers vandring i Viborg by med 

kirkebesøg. Afslutning med suppe og kaffe i foreningens lokaler. Aflyst. 

Onsdag den 12. januar 2022: Café Eksistens med refleksion over Martinus-

arrangementet i december. Aflyst. 

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 19.00-21.30 i Viborg Pilgrimscentrums lokaler. 

En aften om dødsprocessen 

Denne aften vil vi bruge på at fornemme og undersøge en kristen tilgang til 

døden. Ideen er at se på, hvordan man i kristen sammenhæng kan forholde sig, 

så døden ikke blive for angstprovokerende - hverken i en livskrise eller i en 
terminal situation. 

Normalt handler kristen visdom om livet og hvordan det skal leves. Døden og 

efterlivet fylder traditionelt meget lidt, idet dette overlades til Gud. 

Vi begynder aftenen med en kort introduktion i kristendommens forståelse af 
døden illustreret ved enkelte billeder. Herefter vil Bent lede os igennem en 

meditation, baseret på tibetansk buddhisme. Vi slutter med fordybende 

samtaler om, hvordan vi som moderne mennesker kan forholde os til netop den 
uundgåelige død. 

Aftenen faciliteres af Bent Jul, som er medlem af Viborg Pilgrimscentrum. Han 

understreger, at han med hensyn til aftenens tema på ingen måde er specialist 
eller har gjort sig langvarige erfaringer. 

Tilmelding senest onsdag den 26. januar til: Ole@viborgpilgrimscentrum.dk 
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Søndag den 6. februar kl. 10.00 – ca. 15.00:  

Buddhisme i det åndelige univers. 

Sted: Korsholmvej 178, Vesterbølle, 9631 Gedsted, 

Fælleskørsel fra Viborg pilgrimscentrum kl. 9,20 

Tilmelding: steen@europilgrim.dk senest mandag d. 31.01.2022 

Frokost: Pris kr. 95,00 

Program for dagen: 

Kl. 10.00: Oplæg i Templet om Buddhismens åndelighed og vandring i skoven. 

Vesterbølle plantage ca. 3½ km 

Kl. 12.30: Frokost i Drivhuset 

Kl. 13.15: Oplæg om Den tibetanske stupa, fredsstien og gåtur dertil ca. 1 km. 

Kl. 14.15: Dagen afsluttes med oplæg om Drivhuset som var medstarter til det 

røde ø-mærke og Rudolf Steiners biodynamiske system. 

Oplægsholder/Værter: Claus Hermansen/Eva Bjerrum 

Links: https://www.buddhisme.nu     og      http://www.drivhuset-eva.dk     

Onsdag den 9. februar kl. 15.30-17.30 i Viborg Pilgrimscentrums lokaler. 

Café Eksistens: Åndelighed i det religiøse univers v. præst Karen Stubkjær. 

Tilmelding senest den 2. februar til steen@europilgrim.dk. 

Onsdag den 23. februar kl. 15.30-17.30 i Viborg Pilgrimscentrums lokaler. 

Café Eksistens. Samtale og refleksion over oplæg om åndelighed i 

buddhismen og det øvrige religiøse univers. 

Tilmelding senest den 20. februar til steen@europilgrim.dk. 

Mandag den 28. februar kl. 10.00: Pilgrimsvandring i Stendal plantage. 

Mødested: P-plads kort efter Stendalvej 7, 8620 Kjellerup. 

Fælles kørsel fra Viborg Pilgrimscentrum kl. 9.15. 

Vandring ca. 6 km gennem plantagen og langs Stendalen og ad Norskestien. 

Undervejs ser vi Gulhøje, et 2 km langt bånd af oldtidshøje. 

 

Tilmelding, depositum m.m. 

For at smidiggøre tilmeldingsprocessen og sikre bedst mulige arbejdsforhold for 

vores samarbejdspartnere og turplanlæggerne har vi valgt at stramme lidt op i 

proceduren for tilmeldinger til alle ture af flere dages varighed. 
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Derfor vil jeg bede jer alle om at være særligt opmærksomme på de seneste datoer 

for tilmelding, og jeg vil også bede om, at I overholder dem. Vi skal give besked til 

samarbejdspartnere og derpå giver det stort ekstra arbejde, hvis der skal 

tilmeldes ekstra deltagere – eller nogle melder fra. 

Det vil heller ikke altid være muligt overhovedet at eftertilmelde sig. 

Netop på grund af sene frameldinger har vi også indført et depositum, der skal 

betales samtidig med tilmeldingen. Du er altså først tilmeldt en tur, når du har 

indbetalt depositum til foreningens konto hos kasserer Ole Kristiansen, som har 

overtaget kasserer-tjansen efter Karen pr. 1/1 2022.  

Indbetalt depositum bliver ikke tilbagebetalt, hvis en deltager afmelder sin 

deltagelse senere end en bestemt angivet dato i hvert enkelt tilfælde. 

Tilmelding til alle vandringer (undtagen i forbindelse med Café Eksistens) sker 

ved mail til   Ole@viborgpilgrimscentrum.dk. 

Også her vil jeg bede foreningens medlemmer om at være forstående, idet det kan 

give anledning til fejl og forglemmelser, hvis en tilmelding sker på andre måder – 

eks. en kort mundtlig besked på en søndagsvandring eller en sms/mail til en 

anden person i foreningen. 

 

Turansvarlige 

I 2022 bliver hver enkelt vandring ledet af en turansvarlig, som har tilrettelagt 

ruten og som derfor er stifinder og bestemmer pause- og spisesteder. Perioder i 

stilhed vil være indlagt som vi kender det. 

Dette sker som en konsekvens af, at bestyrelsen og øvrige medlemmer har 

overtaget nogle af de forpligtelser, som Karen hidtil har været ansvarlig for. 

 

Himmelske Dage 

Roskilde lægger by til Himmelske Dage i 2022. Her bliver opstillet telt-bod for alle 

interesserede pilgrimsorganisationer i Danmark på Mulighedernes Marked midt i 

byen – ligesom der bliver rejst en pilgrimslandsby lidt udenfor Roskilde. Viborg 

Pilgrimscentrum er repræsenteret begge steder, og jeg efterlyser i den forbindelse 

interesserede, som vil deltage i pilgrimslivet både inde i byen og ude i landsbyen. 

Er du interesseret, kontakt Steen:  steen@europilgrim.dk 
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