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Kommende aktiviteter: 
 

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

  

 
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 – snarest. - 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     
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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. 

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

Café Eksistens: Fortsat refleksion over åndelighed i foreningen. 

Onsdag den 9. marts kl. 19.00 i Viborg Pilgrimscentrum. 

Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum m. spisning, prøvesmagning af den 
nye Vino Peregrino og fællessang m.v.. 

 

 

Arrangementer og covid-19 

Såfremt der ikke indføres nye restriktioner eller generelle anbefalinger vil vi 
fremover gennemføre alle planlagte arrangementer i Viborg Pilgrimscentrum. Det 
vil herefter være op til den enkelte deltager at vurdere, om man har lyst til at 
deltage i aktiviteterne. 

 

Andre pilgrimsaktiviteter 

I den kommende uge gennemføres pilgrimsretræte i Ådalen arrangeret af  Viborg 
Stifts pilgrimsudvalg, pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre og pilgrimspræst 
Elizabeth Knox-Seith. Måske ser vi her et initiativ, som kan udvikles til et dansk 
sidestykke til de pilgrimsteologiske seminarer, som traditionelt gennemføres hvert 
år i begyndelsen af februar ved Vadstena Pilgrimscentrum i Sverige. Det er vældig 
spændende og giver rigtig god mening. Steen deltager. 
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I maj er vi inviteret til at deltage i Kystpilegrimskonferans på Karmøy i Norge. 
Det endelige program er ikke udsendt, men Steen deltager, idet han i forvejen er i 
Norge for at prøvevandre stierne omkring Trondheim med henblik på vandre-
rejsen til Nidaros til september 2022. Interesseret kontakt steen@europilgrim.dk 

 

I april starter en gruppe pilgrimme på en lang vandring fra Trondheim til Rom. I 
Danmark vandrer gruppen langs Hærvejen ned gennem Jylland, og det er muligt 
at slutte sig til og vandre med – også enkeltdage – og man behøver ikke tage med 
helt til Rom. Nærmere info: Troels Beck Trbeck45@gmail.com  

 

Emmaus afholder pilgrimsuge i august. 

Her er program:   https://www.epaper.dk/emmaus/pilgrimsvandringer-2022/ 

 

Pilgrimspræst i Viborg Stift, Christian Kjær Bjerre, gennemfører en række 
pilgrimsvandringer med forskelligt indhold – hele programmet kan ses på vores 
hjemmeside. 

 

Gå godt – Michael Kamber 

Gå godt tegner også et billede af den tid, vi lever i. På mange 
måder er det gået os ufattelig godt, siden de første mennesker 
begyndte at gå på to ben. På en del punkter er det ligefrem 
gået os for godt. Det høje tempo i det moderne samfund har 
ført til en række paradokser: Aldrig har vi været så mobile og 
samtidigt siddet så stille. Vi har rejst i den halve verden, men 
kender ikke vores nabolag. Aldrig har vi haft så mange 
kommunikationskanaler og sjældent lyttet så lidt. Vi bliver 
rigere og rigere, men ikke mere tilfredse. Aldrig har vi været 
så udviklede og aldrig så tæt på at afvikle os selv. Gå godt 
handler om, hvordan vi kan genfinde gangtempoet. Både i hverdagslivet og i et 
større perspektiv. Og forfatterens gåture i selskab med inkarnerede fodgængere 
som blandt andre Bente Klarlund Pedersen, Tor Nørretranders og Rane Willerslev 
føjer nye og overraskende perspektiver til vigtigheden af at gå. 

Fra forlagets introduktion til bogen. 

 


