
     Silkeborg, den 2. september 2021 

Kære Pilgrimsvenner! 

 

Så er det blevet tid til at indbyde til vores efterårsmøde. Forårsmødet var jo ikke muligt pga Corona restriktioner. 

Pilgrimsvandringer og andre arrangementer blev også sat på pause, indtil den stille uge før Påsken, hvor vi vovede 
at indbyde til en udendørs Korsvejsvandring på Odden under ledelse af p. Davide, Katolsk kirke. Det blev et meget 
fint arrangement, som nok kunne blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Siden er det blevet til en tur i april 
med Per og Anne Grete, en i maj ved Conny, i juli atter en tur med Per og Anne Grete og i august en tur med Vagn 
og Susanne, og vi har netop annonceret for en tur den 5. september, så vi må sige, at vi lige så stille er kommet i 
gang igen … 

Til efteråret er der også planer om flere pilgrimsture, vi skal fx deltage i KK44´s vandring, hvor temaet er 
Vendepunkter. Derudover er der tilrettelagt tre datoer for Lektio Divina og endelig bliver der måske mulighed for 
en Adventsretræte. 

Vi håber, I alle har det godt og er kommet fornuftigt igennem denne lange nedlukning! Nogle af jer har vi allerede 
set, andre håber – og glæder vi os til at møde i efteråret. 

Vi fire, Trine, Conny, Anita og Susanne, der blev valgt til styregruppen sidste år, er parate til at genopstille, da vi 
endnu ikke har fungeret i et normalt år…. Vi har haft nogle møder i løbet af året, men det var først, da 
restriktionerne blev mindre, vi reelt kunne gå i gang med at arrangere nogle Pilgrimsture. Selvom vi selv 
arrangerer nogle af turene, så er vores rolle jo primært, at være dem, der samler, koordinerer og annoncerer, 
mens det jo i høj grad også er op til jer, som modtager nyhedsmails og de, der tilbudt sig som turledere, at 
komme med forslag og inspiration – og kendskab til gode ruter. 

Så hvis du har nogle ideer og lyst til at medvirke i Pilgrimsvandringer eller andre arrangementer, så tøv ikke med 
at kontakte os.  

Tidligere har der været 2 årlige planlægningsmøder. Dette års nedlukninger har belært os om, at det kan være 
svært at planlægge for langt ud i fremtiden. Men det forhindrer os jo ikke i at inspirere hinanden og komme med 
forslag til kommende aktiviteter. 

Derfor foreslår vi, at vi kun har et møde om året, hvor der vil være valg til styregruppen og forhåbentlig en masse 
forslag og ideer til kommende arrangementer. Dette vil styregruppen så arbejde videre med og kontakte og 
samarbejde med de, der har tilbudt sig som turledere eller andet.  

Sammen med denne indbydelse får du derfor også en revideret udgave af ”Grundlag og retningslinjer for 
Silkeborg Pilgrimsfælleskab” samt dagsorden for mødet. Ændringen af retningslinjerne kommer til afstemning 
på det kommende årsmøde. 

Vi glæder os meget til at se jer alle!! 

Styregruppen  


