SILKEBORG PILGRIMSFÆLLESSKABS HALVÅRSMØDE - REFERAT
onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 19:00 i Vor Frue Kirkes menighedslokaler,
6 deltagere. Ordstyrer: Susanne Hytting. Referent: Søren P. Grarup.

1. Evaluering af det forgangne år (halvårsmødet i foråret blev aflyst p. gr. a. corona)
Vandringer og andre arrangementer i det seneste år blev gennemgået. Såvel deltagertallene som kvaliteten af
arrangementerne viser, at der stadig er basis for pilgrimsarbejde her på Silkeborgegnen.
2. Orientering om Pilgrimsfællesskabets økonomi.
Beholdningen er pt. kr. 5.268,52.
3. Drøftelse af Silkeborg Pilgrimsfællesskabs fremtid.
Forskellige scenarier blev drøftet - nedlæggelse af SP, SP som underafdeling af fx Viborg Pilgrimscentrum,
omformning af SP til et økumenisk fællesskab med bredere sigte m.m.
Knud Eberhart (Østjysk Pilgrimsforening ØP) har henvendt sig med tilbud om at være medarrangør til vandringer
i Silkeborg.
Både ØP (Århus) og Viborg Pilgrimscentrum (VP) vil gerne hjælpe med annoncering af arrangemnter i Silkeborg,
hvis det bliver aktuelt. VP har haft enkelte vandringer i Silkeborgområdet og vil måske benytte området mere i
fremtiden.
Konklusionen på samtalen blev flg.:
SP fortsætter foreløbigt et halvt år endnu, måske med større vægt på pilgrimsaktiviteter ”uden snørestøvler”
og fokus på det økumeniske. Vi er åbne for samarbejde med både Viborg Pilgrimscentrum og Østjysk
Pilgrimsforening.
4. Valg til styregruppen.
Styregruppen består pt af Susanne Hytting og Søren P. Grarup. Søren ønsker at træde ud af styregruppen.
Styregruppen bør bestå af mindst 3 medlemmer.
Følgende fire blev valgt til Styregruppen:
Susanne Hytting.
Trine Vinter Fisker.
Conny Larsen.
Anita S. Hansen.
5. Valg af kasserer og evt. andre poster.
Postmester (maillisterne): Jette Skårhøj.
Hjemmeside: Søren P. Grarup.
PR-medarbejder: Conny Larsen.
Kasserer og flyers: Trine Vinter Fisker.
6. Rammeplanlægning af arrangementer i foråret 2021, og fordeling af opgaver.
Halvårsprogrammet suspenderes, så arrangementer meldes ud og annonceres efterhånden som de dukker op.
De, der arrangerer vandringer eller andre pilgrimsrelaterede arrangementer, opfordres til at sende oplysningerne
til styregruppen, som videregiver til hjemmeside og annoncering.
Styregruppen tager kontakt til Viborg Pilgrimscentrum og Østjysk Pilgrimsforening for at afklare muligheder for
samarbejde.
Styregruppen mødes første gang d. 11. nov. Eventuelle input eller forslag til styregruppen sendes til
pilgrimsilkeborg@gmail.com inden d. 08. nov.
7. Eventuelt
Der var en smuk afskedsgave til Søren, som nu er trådt ud af styregruppen. Søren kvitterede med tak!
21.10.2020
Således opfattet. Søren P. Grarup

