Silkeborg Pilgrimsfællesskab – Halvårsmøde
Mandag den 11. oktober 2021 i Mariehøj Kirkes Sognehus.
Referent: Trine Fisker
Mødet blev indledt med en oplæsning fra bogen ”Gå med Gud” af den svenske pilgrimspræst Hans Erik
Lindström.
Herefter blev det konstateret, at mødet var indkaldt i henhold til de gældende retningslinjer med
udsendelse af invitation og dagsorden senest 1 måned før.
Mødet blev herefter afviklet i henhold til dagsordenen.
1. Evaluering af året der er gået
Sidste år kom blev der dannet en ny styregruppe bestående af Susanne, Anita, Conny og Trine. Søren
fortsatte som web-master og Jette som bestyrer af mail-listen. Styregruppen har løbende holdt møder og
samarbejdet via mails med Søren og Jette.
Året har dog været præget af Coronarestriktionerne, som også betød, at der ikke blev holdt halvårsmøde i
foråret. Corona betød også, at pilgrimsvandringer og andre arrangementer blev sat på pause indtil vi
startede op lige før Påske.
Men selvom vi pga Corona ikke havde ”mod” til at lave et halvårsprogram som tidligere, så lykkedes det
alligevel at få lavet en vandring om måneden fra marts til nu:
..i marts Korsvejsvandring på Odden med p. Davide,
..i april med Per og Anne Grete
..i maj med Conny
..i juli atter en tur med Per og Anne Grete
..i august en tur med Vagn og Susanne
..i september med Trine
..i oktober med Trine.
Der har generelt været pæn tilslutning og stor tilfredshed med vandringerne.
Der er endnu en vandring på programmet i år; det er KK44´s vandringen den 31. oktober, hvor temaet er
Vendepunkter.
Desuden har der været Lectio Divina, hvor den sidste gang i år er den 2. november.
2. Forslag til ændring af ”Grundlag og Retningslinjer for Silkeborg Pilgrimsfællesskab”
De foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget.
3. Orientering om Pilgrimsfællesskabets økonomi
Indestående på MobilePay Box kr. 4.198,77 efter afholdelse af udgifter til halvårsmødet i oktober 2020,
laminering af billeder anvendt til Korsvejsvandring samt småkager til seneste vandring og halvårsmødet.

4. Valg af styregruppe
Den nuværende styregruppe blev genvalgt.
5. Planer og ideer til det kommende år
Der var drøftelser om kommende arrangementer og vi opfordrer til at sætte kryds i kalenderen allerede nu
til:
1. december 2021:

Vi lærer at lave fine engle i papir og hører et juleeventyr v/ Anita og Susanne

15. januar 2022:

Nytårsvandring v/ Conny

2. februar 2022:

Foredragsaften med temaet Stilhed og bøn v/ Søren P. Grarup

Der kommer mere information om tidspunkter, mødested mm.
6. Evt.
Århus Stift har ansat en ny pilgrimspræst; Lise Palstrøm. Lise er i dag sognepræst i Veng-Mesing & HørningBlegind-Adslev – og skal fortsætte med det i en 50%-ansættelse – mens den anden halvdel skal bruges på
arbejdet med Grøn Kirke og som pilgrimspræst. Se mere her. Vi har allerede lidt dialog med Lise og håber,
vi kan få mulighed for at få hende til Silkeborg til et foredrag og/eller en vandring engang i løbet af det
kommende år.

