Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter
Er vi alle pilgrimme?

Jelling, Lørdag & Søndag 1.&2. September 2018
Seminaret indeholder:
* To spændende foredrag med debat
* Vandring til Faarup sø
* Aftenandagt i Jelling Kirke
* Overnatning på hærvejsherberget i Jelling
* Rundvisning søndag formiddag i ’Kongernes Jelling’

Foredrag 1 v/ Anette Foged Schultz, pilgrimspræst
“Alle eksistensens grundvilkår bliver tydelige under pilgrimsvandringen. Den tydelighed er givende for enhver – også i medarbejdersammenhæng”. Ud fra dette synspunkt
vil pilgrimspræst Anette Foged Schultz, fortælle om hvordan hun burger pilgrimsvandring, som led I udvikling af personalet på Regionshospitalet i Horsens !
Anette Schultz: ”Fordi pilgrimsvandringen fremkalder bevidsthed om livets
grundvilkår og gør pilgrimmen opmærksom på, hvad der er helligt for personen, er
vandringen en meget givende proces at gå ind i f.eks. for en gruppe medarbejdere!”

Foredrag 2 v/ Tove Kruse, ph.d i historie v.Roskilde Universitet
”Pilgrimsvandring har rødder langt tilbage i historien. Helt tilbage i tiden før
de organiserede religioner har mennesker begivet sig ud på vandringer til steder,
der menes at manifestere det hellige.
Hvorfor begav folk sig på pilgrimsvandring i middelalderen? Hvorfor begiver moderne
mennesker igen på pilgrimsvandring? Er målene med vandringerne de samme ?”

Praktiske Oplysninger
Seminaret holdes i Sognehuset i Jelling,
Gormsgade 19, 7300 Jelling
(vis a vis det nye Jelling-museum/Superbrugsen)

Start lørdag kl. 10:00
-med kaffe. (Togankomst fra Herning 09:40 og fra Vejle 10:16)
10:45 Velkomst
11:00 Foredrag v/ Anette Schultz
13:00 Frokost (salatbakke)
14:15 Travetur til Faarup sø
16:00 Kaffe
16:15 Foredrag v/ Tove Kruse
18:15 Middag i Sognehuset med musikindslag v. Duo Rosinante
20:30 Aftenandagt i Jelling kirke v. Peter Grarup

Søndag
07:30 Morgenmad på Hærvejsherberget
09:00 Rundvisning v. Jelling stenene med guide
09:55 Fælles afslutning med fællessang
10:00 Fri adgang til det spændende nye Jelling museum.
12:00 Afrejse.

Tilmelding/ betaling
Deltagelse i seminaret er gratis incl. overnatning, bortset fra forplejningen som koster
dkr. 200,- per person. Senest 1. august, tilmelding og evt. suppl. oplysninger til: Troels
Beck via mail: Trbeck45@gmail.com

Ved tilmelding skriv:
• Navn, adresse, mobil tlf. nr.
• Samt mailadresse + evt. hvilken forening du er med i samt
• Ja/nej til om du overnatter (gratis) på Hærvejs.herberget i Jelling til søndag! (Sovepose
+ lagen skal medbringes).
Betaling samtidigt med tilmelding: Jutlandia Bank: konto 9806 207 383 4905.
Vi ser frem til et interessant seminar. Alle interesserede er velkomne.
f. Bestyrelsen / Troels Beck

Lidt om Jelling.

Hærvejsruten går lige igennem byen Jelling, dermed også Den europæiske Kulturrute
St. Olav vejen ! Vi er midt i et stykke Danmarkshistorie på grund af Jellingstenene,
Højene, Kirken, Den imponerende skibssætning med palisader udgør Monumentområdet ”Kongernes Jelling” - der sammen med et spændende nyt meget rost formidlingscenter, fortæller om vikingetiden.

