Pilgrimsvandring langs Skjern Å
Livet som en vandring fra vugge til grav
Lørdag den 9. juni kl. 9-20
v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som er tovholder på vandringen.
På en pilgrimsrejse har man god tid til at fundere over, hvordan
vandringen kan ses som symbol på livets rejse. Livet er en slags
pilgrimsrejse, en vandring fra vugge til grav. Nogle gange er
vandringen let og lys, andre gange er den barsk og hård. Vi kan stå
ved vejkryds og være usikre på, hvilken vej vi skal gå.
Da kristendommen var helt ny, brugte man endnu ikke betegnelsen
”kristendom” og ”de kristne”. I stedet talte man de første årtier efter
Jesu død og opstandelse om ”vejen” og om ”dem, der følger vejen”.
Jesus Kristus var en rejsende, der vandrede omkring fra egn til egn.
Og kristendom er bevægelse, proces, at være på rejse. At være kristen er ikke at have nået målet,
men at være på vej, på rejse, følge en vej, hvor én er gået forud.
Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe Sognehuset, Skolegade 7, 7280 Sdr. Felding. Derefter transporteres
vi i bus til Arnborg Kirke, hvor pilgrimspræsten holder en kort andagt, inden vi begiver os på vej.
Mens vi nyder sommeren og det smukke landskab langs åen, går vi skiftevis i stilhed og i samtale.
På den ’udvidede kirkegang’ kommer vi indenom to andre kirker: Skarrild Kirke og Sdr. Felding
Kirke.
Vi vil lade os inspirere af vigtige pilgrimsord som gæstfrihed, enkelhed, frihed, langsomhed,
stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og åndelighed.
Undervejs holder vi nadver i det fri, og vi slutter dagen med fælles middag i Sdr. Felding Sognehus.
Ruten er på ca. 20 km. Pris: 350 kr., som er inkl. middagen, bedes indbetalt sammen med
tilmeldingen senest 1. juni til vejviser:
Mogens Nielsen: mogens@sdrfelding.dk Konto: 7625 1356929
Min. 20 deltagere.
Medbring madpakke og drikkelse. Alle er velkomne!

Arrangør: Sdr. Felding Lokalråd i samarbejde med Sdr. Felding Menighedsråd.
Pilgrimsudvalget består af:
Anna Marie Jensen
Elin Støttrup
Paul Pedersen
Mogens Nielsen

Sdr. Felding Menighedsråd
Sdr. Felding Menighedsråd
Sdr. Felding lokalråd
Sdr. Felding lokalråd

tlf. 40 64 94 01
tlf. 23 23 92 77
tlf. 24 75 52 78
tlf. 21 28 36 23

