Fra: Nordisk pilgrimsseminar i Århus, 2012
"Tro i bevægelse"
150 pilgrimme - hovedsagelig fra Danmark, men også fra Norge, Sverige, Island og Tyskland mødtes 13.-15. januar 2012 til en lang weekends oplevelser i Århus.
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell havde forberedt og indbudt, og hun fortjener en stor tak for et flot
og indholdsrigt arrangement.
Elisabeth har på sin hjemmeside skrevet en Rapport fra nordisk pilgrimsseminar ’Tro i
bevægelse’, 13.-15.1.2012 i Århus:
>>Læs mere

Det begyndte på Århus Universitet.
"Kristendom på rejse"
Professor, dr. teol. Viggo Mortensens forelæsning havde overskriften ”A Religion made for Travel.
Global kristendom på rejse”.Her et referat under overskriften "Pilgrimme søger helhed i livet"
>>Læs mere
”Pilgrimskirken – mellem teologi og turisme”
Lektor Else Marie Wiberg Pedersen om pilgrimsbevægelsen mellem teologi, kirke og turisme
>>Læs mere
I Vor Frue Kirke
bød Biskop Kjeld Holm pilgrimmene velkommen. Læs om hans velkomst med overskriften
"Pilgrimsvandringer gør naturen hellig"
>>Læs mere
Salt, brød og vin
Biskop em. Martin Lind holdt et inspirerende foredrag med næsten samme titel som hans nye bog:
”Salt, brød og vin” - Guds pilgrim - på hvis vilkår?” Under pilgrimsseminariet markeredes
udgivelsen af den danske oversættelse af bogen "Salt, brød og vin - en pilgrimsteologi".
>>Læs mere
Fortællinger fra Hærvejen
Ofte er det fødderne, pilgrimme får ondt i. I de tre dage i Århus gik det nu mere
ud over en anden legemsdel, for der var meget at sidde og lytte til, men det var "lidelserne" værd.
Elisabeth Lidells indlæg ”Pilgrimsvandring – Indøvelse i Christendom. Historier fra Hærvejen.” var
en velgørende blanding af tale, sang og bevægelse, et rigtigt "pilgrimsforedrag". Nedenstående er
nogle af Elisabeths "fortællinger fra Hærvejen" i en anden sammenhæng.
>>Læs mere
Samtale - samspil
Er det muligt at skabe samspil mellem pilgrimme og kirken? Og hvad skal det føre til? Elin Skoven
er sognepræst i Christianskirken i Fredericia, og hun har en drøm om mere samtale.
>>Læs mere
Pilgrimsgudstjeneste i domkirken
markerede afslutningen på tre festlige og inspirerende dage.
>>Læs mere

