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Tre dage i Nationalpark Vadehavet
Der har været en fin tilmelding til de tre dage i marsken, som finder sted 12. til
14. oktober, og tilmeldingsfristen er den 1/8 2022, så der er stadig mulighed for
at tilmelde sig turen.
Der bliver tre dages vandringer i den enestående natur langs Vesterhavsdiget,
ligesom vi forhåbentlig får lejlighed til at se ’sort sol’.
Yderligere info i folder på foreningens hjemmeside – under program 2022.

Tilmelding til Ole@viborgpilgrimscentrum.dk senest 1. august 2022.

Vandre-rejsen til Trondheim er aflyst
Der var ved tilmeldingsfristens ophør alt for få tilmeldte til vandrerejsen til
Trondheim, så vi har været nødt til at aflyse turen.
På samme tidspunkt sidste år var der over 30 tilmeldte, men i år ikke engang det
halve, så der var ikke nogen anden vej – desværre.
Vi antager, at det er tidernes ’uro’ der påvirker tilmeldingen. En vis usikkerhed i
forhold til stigende priser i almindelighed og energipriser i særdeleshed, og
ligeledes de tiltagende meldinger om nye corona-udbrud.
Udenlandsrejserne vil i forenings-regi blive lagt i mølposen og afvente bedre tider.
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Fælles kørsel
Under hensyn til klodens ve og vel og tillige foreningsmedlemmernes økonomi vil
vi gerne opfordre til fælles kørsel til foreningens pilgrimsvandringer rundt om.
Imidlertid har vi ikke længere mulighed for at tilbyde fælles kørsel fra Viborg
Pilgrimscentrums adresse og ud til vandringernes startsted. I stedet opfordres
pilgrimmene i Viborg til at kontakte hinanden forud for vandringerne og således
organisere fælles kørsel.
I lang tid har Karen opsamlet pilgrimmene i Viborg, men da det ikke altid er givet,
at Karen deltager på de enkelte vandringer, finder vi det naturligt, at Viborgmedlemmerne organiserer fælles kørsel i lighed med det som sker fra andre
geografiske lokaliteter.
Vi håber på forståelse for denne ændring.

Tilføjelse til vandreprogrammet
Da vi ikke har programsat nogen pilgrimsvandring i august har bestyrelsen
besluttet, at vi tilbyder en ekstra vandring ud over de vandringer, der er anført i
program 2022.
Søndag den 14. august kl. 10.00
Pilgrimsvandring langs Stubber å, Flyndersø
og over Hjælm hede
Mødested: Stor p-plads sydligt på Gl Skivevej,
7830 Vinderup
Gps koordinater: 56.4690523, 8.9008602
Vi krydser Stubber å, følger stien langs
ådalen og videre langs Flyndersø til
Snævringen
Tilbage over Hjælm hede til p-pladsen,
undervejs på turen passerer vi adskillige
dødishuller.
Turlængde ca. 10 km
Medbring mad og drikke til 2 pauser
Alle er velkomne til at vandre med.
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Ny formand for Viborg Pilgrimscentrum
Foreningens bestyrelse har taget arbejdstøjet på for at finde en ny formand for
Viborg Pilgrimscentrum. Formelt skal den nye formand indvælges i bestyrelsen på
generalforsamlingen først i 2023, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig.
På seneste bestyrelsesmøde debatterede bestyrelsen denne sag, og fremkom bl.a.
med ideen om at funktionsopdele arbejdsopgaverne, så de i større grad bliver
fordelt på den samlede bestyrelse.
Således blev det nævnt, at den nye formand kan være den hovedansvarlige for
hele den organisatoriske side af arbejdet, men samtidig kan daglig drift,
turplanlægning, diverse arrangementer m.v. fint overlades til øvrige medlemmer
af bestyrelsen. Andre fordelingsnøgler er også mulige.
På medlemsmødet til november vil bestyrelsen tage sagen op til behandling
sammen med de fremmødte medlemmer – og således udfolde flere forskellige
muligheder. Det skal bemærkes, at der ikke vil være noget ’pres’ på enkeltpersoner ved dette møde, så kom trygt og giv dit besyv med!

Planlægning af pilgrimsvandringer i 2023
I år har en lang række af foreningens pilgrimsvandringer været planlagt og ledet
af medlemmer, som kender til vandringer i deres lokalområde. Det er en rigtig god
måde at give mulighed for at opleve de mange dejlige steder, der er rundt om i
landet.
Derfor vil vi gerne opfordre medlemmerne til at kontakte bestyrelsen for at tilbyde
at være stifinder på en pilgrimsvandring. Der kræves ikke andet end at man kan
vise gruppen af pilgrimme vejen rundt i landskabet og finde trygt tilbage til det
sted, hvor bilerne nu er placeret.
Vandringens indhold kan bestyrelsen hjælpe med at tage hånd om, således
pauser til fordybelse, perioder i stilhed, planlægning af bilernes placering m.v..
Er du interesseret i at står for en vandring, så kontakt Karen:
Mail: karenjensen@post.tele.dk - eller tlf. 29 80 84 13
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