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________________________________________________________________________________

Kommende aktiviteter
Søndag den 25. september kl. 10.00
Pilgrimsvandring fra Hjøllund til Ejstrupholm, ca. 11-12 km.
Start: P-pladsen på hjørnet af Hedevej og Tyvkærvej, Hjøllund, 7362 Hampen
Vi slutter i konfirmandstuen i Ejstrupholm, hvor vi spiser suppe sammen efter
fremvisning af Ejstrup kirke.
Tilmelding: Af hensyn til bespisning, senest onsdag den 21. september på mail til
steen@europilgrim.dk eller sms til 30 34 52 69.

Søndag den 2. oktober kl. 10.00
Pilgrimsvandring ved Hessel, Farsø – ca. 5 km.
Start: P-plads foran Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, 9640 Farsø.
Vandringen fører os langs et sommerhusområde ned til stranden, hvor vi vandrer
langs vandet i stærkt varierende terræn i retning mod Hessel Skovhuse, hvor vi
forlader kysten og søger op i landskabet og vender tilbage til udgangspunktet.
Vandringen foregår i roligt – måske sindigt – tempo, så alle har mulighed for at
følge med. På et egnet sted ved stranden standser vi op og synger en sang/salme
og lytter til dagens ord.

Tirsdag den 8. november kl. 19.00
Sted: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg
Martinus foredrag – mere information i næste nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Lokal-grupper
Som opfølgning på bestyrelsens udspil om samkørsel, vil vi gerne opfordre til at
foreningens medlemmer opretter lokal-grupper. Måske findes de allerede på et
lidt uformelt plan, men vi vil gerne arbejde hen imod, at der findes mail-lister,
som alle medlemmer i et område kan melde sig til, så der efterhånden kan
oprettes en Skive-gruppe, en Viborg-gruppe, en Bjerringbro-gruppe, måske en
gruppe Vest for Vestjylland, og der eksisterer allerede en Randers-gruppe.
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I disse grupper kan fælles kørsel til foreningens arrangementer nemt aftales ved
udveksling af mails med info om, hvem der kører, og hvem der gerne vil med.
Grupperne kan også udvikles til at organisere pilgrimsvandringer i lokalområdet,
så det bliver lettere at overskue, når der er flere om arbejdet.
Endelig kan man også organisere lokale vandringer alene for medlemmerne i
lokalgruppen, dels for at lære hinanden bedre at kende, men også for at kunne
prøvevandre ruter til eventuelt senere brug for alle i foreningen.
Vi håber, at I vil være med, så der bliver organiseret lokale grupper, som også kan
have den funktion, at nye medlemmer på en enkelt måde kan sluses ind i
aktiviteterne.

Tema-grupperne i foreningen
Én gruppe arbejder med udvikling af det åndelige indhold i foreningens
arbejde. Gruppen består aktuelt af Kirsten Birgitte, Alice, Martha og Ellen
Lidegaard – og så er Steen med sådan lidt på sidelinien.
Gruppen har påtaget sig at planlægge og gennemføre Café Eksistens her i vinterhalvåret. Der er gang i planerne med et særdeles alsidigt program, som denne
gang vil udkomme på tryk ligesom årsprogrammet, så det bliver muligt at
orientere sig særskilt i indholdet af Café Eksistens.
Der er første mødegang i Café Eksistens onsdag den 2. november kl. 15.00-17.00,
og herefter hver onsdag i lige uger kl. 15-17 til onsdag den 8. marts 2023. Dog vil
der være en pause hen over julen.
Bemærk det ændrede tidspunkt i forhold til tidligere. Der kan også forekomme
arrangementer på andre ugedage, og vi kommer sikkert også til at tage ud af
huset og opsøge nogle af de spændende mennesker rundt i landet, som har noget
at fortælle os om det åndelige.
Vi starter som altid møderne med en kop kaffe og dernæst et kort oplæg med
efterfølgende samtale om dagens emne.

En anden gruppe arbejder med at udvikle ’Vandring og meditation’ og har omdøbt
dette til ’Vandring og fordybelse’. Gruppen består p.t. af Bodil Behrmann,
Kirsten Birgitte og Steen – er du interesseret i arbejdet, er gruppen åben for nye
medlemmer.
Gruppen har planlagt en uge i 2023, hvor ’Vandring og fordybelse’ gennemføres
med ophold i Ullas sommerhus ved Lild Strand.
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Tidsrum: lørdag den 25. marts til fredag den 31. marts 2023. Se yderligere info i
årsprogram 2023. Der vil som tidligere være begrænsning på deltagerantallet til 6
personer.

Et tredje initiativ hedder ’Vejen’, hvor vi arbejder med Lene Højholts bog
’Vejen’ som er en helt særlig måde at gennemgå Johannes-evangeliet på. Denne
indsats har været sat på pause af flere års corona-forekomst, men nu gør vi et nyt
forsøg.
Gruppen mødes således i vinterhalvåret:
Onsdag den 23. november og onsdag den 7. december 2022 kl. 10.00-12.00.
I 2023 onsdagene 18. januar, 1. februar og 1. marts kl. 10.00-12.00.
Mødested: Foreningens lokaler i Viborg.
Planen er at gå langsomt frem og tage den nødvendige tid, så vi ikke får en alt for
halsbrækkende forberedelse, i alt læses ca. 50 sider i ’Vejen’ og de første tre
kapitler af Johannes-evangeliet.
Man skal ikke besidde særlige forudsætninger for at deltage, blot være åben og
interesseret i den særlige udviklingsvej, som Lene Højholt fremlægger.
Tilmelding er nødvendig, da vi højst kan være 10 deltagere udover planlæggerne,
som er Bodil Behrmann og Steen R.
Tilmelding til steen@europilgrim.dk
Har du in-put til grupperne eller ønsker du at deltage i arbejdet i en af grupperne,
må du gerne sende besked til gruppen, så dine tanker kan komme med i arbejdet.

Pilgrimsvandring i Silkeborg
På en bro er der ikke ensrettet trafik
Pilgrimsvandring på Silkeruten
Som mennesker er vi hver især ”enestående”. Men selvom vi hver især har en
unik værdi, kan vi ikke stå alene. Vi kan ikke leve uden relationer. Fællesskabet,
samtalen og kærligheden er det, som bærer os i vores liv. Vi er både ”helt
særlige”, og en del af et større fællesskab. Vi har brug for hinanden, i al vor
forskellighed, for at skabe en helhed.
Vores liv handler på mange måder om at bygge broer. Vi bygger broer mellem
forskellige livsovergange i vores liv – og mellem forskellige livsopfattelser. Broer er
det, som forbinder ”det enestående” med fælleskabet. Og de forskellige
”enestående” med hinanden.
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På broer er der ikke ensrettet trafik … og derfor vil vi undervejs på vandringen
fundere over, hvordan vi bedst bygger broer, konkret i vore egne liv, og i vore
relationer.
Vandringen indledes med en andagt i eller ved Silkeborg kirke og går ad
Silkeruten med ophold ved Silkeborg Bad. Pilgrimsmiddag i konfirmandlokalet,
præstegården, Vestergade 36 med herlig udsigt til Langsøen. Ankomst senest kl.
17.30. Middag kl. 18.00
Pilgrimsvandringen er på 8 km. Den er gratis, men der skal betales for middagen.
Tid: Lørdag den 22.10. kl. 12.30 - 17.30. Middag kl. 18.00.
Afgang fra Silkeborg Kirke, Torvet.
Tilmelding og betaling til Steen Rasmussen: 100 kr. på mobilepay 30345269
- med tekst: pilgrimsmåltid + navn
Tilmeldingsfrist: 10.10.2022
Ledere af vandringen er pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith og formand for
Viborg Pilgrimscentrum Steen Rasmussen.
Kontakt: Ulla Sisseck, tlf. 42174906
Arrangør: Silkeborg Kirke / Stilhed og fordybelse

Pilgrimsvandringer i 2023
Bestyrelsen er langt inde i arbejdet med at tilrettelægge program 2023, men der
er stadig mulighed for at tilbyde at arrangere enkeltdags-vandringer, så har du en
god rute, så send en besked til et medlem af bestyrelsen.

Pilgrimmene vandrer for fremtiden
De svenske pilgrimme, som tidligere på året
vandrede til Glasgow og klima-topmødet er igen
på farten. Denne gang vandrer de fra Åbo i
Finland til Stockholm i anledning af det
svenske valg. Igen vandrer de for klimaet og for
at tage vare på vor fælles klode. For få dage
siden udsendte de en rapport fra vandringen:
... ’ Vi havde ønsket at partilederne havde haft
mulighed for at vandre sammen med os en dag
eller to. Vandringen lærer os meget om det
væsentlige i livet. Vi øver os i at lytte til
hinanden og se hinandens behov. Når man
vandrer kan man ikke slumre.
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Som samfund står vi overfor afgørende valg. Skal vi fortsætte med at forbruge
ressourcer, som burde tilhøre fremtidens generationer? Ødelægge de unges
muligheder blot for at gøre det mest bekvemt for os selv? Vi kalder bevægelsen
’Walk for Future’, fordi vi vil stå sammen med de unge indenfor ’Fridays for
Future’, og de har nu råbt op i fire år: Lyt til videnskaben – omstilling nu!
Vort land er et af de rigeste i verden. Det forpligter – vi har allerede anvendt en
meget stor del af vores kuldioxyd-budget. I vores bønnebog læser vi ord fra 300tallet af biskop Ambrosius: ’Verden er skabt for os alle, men I – de rige – forsøger at
lægge beslag på den kun til jer selv’. Må dette ikke gælde for os. Må vi som
samfund vælge at se menneskeheden som et fællesskab og klare de udfordringer,
vi står overfor, side om side med alle mennesker af god vilje.
Annika Spalde, turleder, ’Pilgrim’s walk for the Future’.
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