
 
 

 

 
1-dags excursion til Viborg Domkirke og Viborg Pilgrimcentrum. 

Torsdag d. 23. september 2021 
 
 
Vi møder kunstner Maja Lisa Engelhardt ved kirkens nye bronzedør. Derefter går vi til Viborg 
Pilgrimscentrum, hvor hun vil fortælle om skabelsen af døren og de materialer, hun har brugt. 
Efter frokostpausen (medbragt mad og drikke) fortæller leder af pilgrimscentret, Steen 
Rasmussen om centrets formål, funktion og dagligdag, hvorefter vi får en rundvisning. 
Efterfølgende kan man enten gå til domkirken igen for at se Joakim Skovgaards kalkmalerier, 
der taler et sprog, alle kan forstå. Billederne er malet med kalkfarver i den våde puds i 
tidsrummet 1901 til 1906. 
Der er også den mulighed, at man vælger at gå lidt rundt i Viborg, kongehyldningernes by. 
Mindst 37 regenter er hyldet her. 
 
Bronzedøren: Den nye dør er skabt af Maja Lisa Engelhardt. Bag den har hun skabt en glasdør, 
som udgør et forhæng. Hun fortæller: Når vi skal til gudstjeneste, går vi gennem dette forhæng 
for at møde Jesus. 
Tilbage i 2009 opfordrede biskop Karsten Nissen hende til at komme til Viborg for at tage et kik 
på domkirkens dør. Han havde fået en idé om, at kunstnerens talenter med bronzerelieffer 
kunne gøre noget særligt for den store, gamle domkirke af granit. Dengang var døren en 
almindelig egetræsdør, som man også ser på f.eks. rådhuse rundt omkring. 
Da Maja Lise Engelhardt så døren, stod visionen lysende klar, fortæller hun.  
Hun tænkte, at den kirkedør er noget specielt. Bag den må der være et forhæng ind til det 
allerhelligste. Efter 4 års arbejde blev døren på 3x2 m færdig. Dronning Margrethe indviede 
bronzedøren i 2012. 
 
 
Information og tilmelding: senest 15. august med navn, adresse, telefonnr. og mailadr. 
til: b.tilmelding@nal-net.dk  
 
Pris for turen afhænger af antal deltagere, herunder om det bliver i bus eller private biler. 
Efter 15. august får du mailbesked om turens pris og tidsplan, hvorefter du skal bekræfte din 
deltagelse ved at indbetale beløbet via mobilepay til  
Odense Pilgrimskreds (Troels Beck 20 66 26 49) 
Turen gennemføres naturligvis kun, hvis der ikke er Corona restriktioner. 
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