
Kære Pilgrimsvenner, præster og menighedsråd. 

Her kommer Pilgrimsfællesskabets referat af årsmødet den 29.09.22., og som I kan læse drosler vi helt 

ned på egne vandringer og arrangementer. Vi synes at Silkeborg Pilgrimsfællesskab (SP) er – og har 

været helt unik, fordi det er sammensat - og båret af det økumeniske fællesskab. I en verden af 

splittelse, sekularisme og egoisme, betragter vi SP som et fyrtårn, en vejmarkering for det at kunne 

samarbejde og støtte op om hinanden i det fælleskirkelige kristne tilhørsforhold. 

Nogen skal gå forrest og lyse på vejen, for at andre kan følge efter. Vores kræfter er desværre ikke så 

store som de har været, men lidt har også ret, og måske skal kornet ligge lidt længere for at kunne spire 

igen. 

Derfor ønsker vi at bibeholde dette økumeniske tiltag og så foreløbig begrænse os selv til at være et 

samlingspunkt, en platform for dé tiltag menigheder og menighedsmedlemmer, vil dele med hinanden. 

Vi forsætter heldigvis med vore fælles Lectio Divina, det at kunne dele troens ord med hinanden på 

tværs af konfessioner er fantastisk givende, hvilket I gerne må reklamere for i menighederne! 

Så vi opfordrer derfor jer præster, menighedsrødder  mf. til at sende de arrangementer, som I gerne vil 

tilbyde andre end jeres egen menighed at deltage i, til os. Så vil vi sætte det på hjemmesiden og sende 

ud til de der står på medlemslisten og evt. annoncere det, hvis I ikke selv gør dette. Vi hjælper også 

gerne til med praktisk kaffebrygning mv. 

Til dé der har lyst til at arrangere pilgrimsvandringer, vil vi også gerne være behjælpelige med at finde 

ture. Disse vandringer vil også blive omtalt på hjemmesiden og sendt ud på mailliste.  

Så derfor: Send jeres oplysninger om diverse arrangementer og Pilgrimsvandringer til os; 

pilgrimsilkeborg@gmail.com, så vil vi sørge for at de kommer ud til det større fællesskab. 

Pax et Bonum ! På SP´s vegne Susanne Hytting 


