
REFERAT AF SILKEBORG PILGRIMSFÆLLESSKABS ÅRSMØDE DEN 29/9 2022 

 

Indl. Dette årsmøde var et jubilæums årsmøde, da det er 10 år siden Silkeborg 
Pilgrimsfællesskab (SP) blev stiftet. Og det blev da også et særligt årsmøde. 

1. Evaluering af året der er gået. Dette år har budt på 8 smukke og inspirerende 
pilgrimsvandringer og 2 dejlige foredrag, som gav stof til eftertanke. 

2. Orientering om PF økonomi. Der er blevet brugt ca. kr. 200 til te/kaffe kager og 
blomst siden sidste års møde. 

3. Valg af styregruppe. Tre af styregruppens fire medlemmer, havde inden mødet 
bekendtgjort at de ikke genopstillede. En er fraflyttet kommunen og de to andre 
ønskede at trappe ned.  

Men en ny ildsjæl meldte sig på banen !  det var dog ikke nok da styregruppen skal 
bestå af 3 – 4 personer. Men så begyndte ideerne at cirkulere i lokalet, godt inspireret af 
Gud Helligånd!                                  
De fremmødte var ked af at skulle begrave den – gennem 10 år - velfungerende platform 
for fælleskirkelige arrangementer. Derfor opstod ideen om at bibeholde platformen som 
en koordinerende formidlingsplads for kirkelige arrangementer, som er åbne for alle. 

Pilgrims fællesskabet har jo en hjemmeside, en mail liste og god kontakt til lokal avisen, 
så måske kan vi blot fremover fungere som stedet hvor pilgrimsvandringer, kirkelige 
arrangementer og foredrag, Taize sang, musik mm. kan samles og videreformidles via 
hjemmeside, flyers og avis omtale. 

Dvs. at SP ikke selv vil arrangerer vandringer, foredrag eller andet, men er en 
mellemkirkelig informations samlingssted, for dé arrangementer kommunes kirker 
ønsker at tilbyde andre end deres egen menighed at deltage i. 

På denne måde kan PF fortsætte i overensstemmelse med vedtægterne, som siger: 
”Formålet med Silkeborg Pilgrimsfællesskab er:                                                               
- At skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i 
Pilgrimstraditionen og den stille spiritualitet.” 

Dette vil give mindre arbejde til styregruppen og på den baggrund sagde de to som ville 
have trukket sig - fordi de ønskede at trappe ned, Ja, til at fortsætte og på den måde 
kunne styregruppen blive fuldtallig igen. 

Så følgende blev valgt/ genvalgt til styregruppen: 

Conny Larsen, Anita Hansen, Annie Bach og Susanne Hytting 

Vi takker Trine Vinter Fisker for hendes fine indsats de sidste to år, og ønsker hende alt 
godt fremover! 

Desuden har Søren Grarup sagt ja til at fortsætte som webmaster og Jette Skårhøj som 
mail master, tak skal i have begge to!! 

Vi håber og tror på at denne løsning kan give SP styregruppe tid og mulighed for lidt ro   
og overskud, så må vi se hvad der sker fremover, måske kommer der flere ildsjæle til!... 

 


