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Nyhedsbrev februar 2021 
 

 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Her i denne specielle corona-tid er det igen tid til Nyhedsbrev. Vi 
håber at alle har det godt. Dog er vi i bestyrelsen vidende om, at 
flere af vores medlemmer har haft Covid-19, men heldigvis er 
kommet igennem forløbet med livet i behold. 
Desværre ser det ikke ud til, at samfundet er lige ved at åbne op. 
Dette betyder desværre, at de mange planer, som bestyrelsen har, 
ikke kan iværksættes endnu. Vi har tidligere meldt ud, at planen var 
at afholde generalforsamling den 23. marts i Konventgården. Der er 
intet der tyder på, at dette er realistisk. Vi ser os derfor nødsaget til 
at aflyse generalforsamlingen den 23. marts. For at kunne afholde 
generalforsamling skal vi kunne forsamles 50 medlemmer. Når 
statsministeren har udmeldt et øvre forsamlingsantal på mindst 50 
indkaldes til generalforsamling. 
Vi håber på, at vi måske kan invitere til Forårsvandring. Vi håber på 
og regner med, at vi kan invitere til Sct. Hans-vandring. Ligeledes vil 
vi så snart det er muligt invitere til Naturvandring med Martin Ishøy 
og Kirkevandring med Paul Kofoed. Paul havde jo fået arrangeret 
kirkevandring omkring Ledreborg Slot og andagt i Slotskirken.  
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Det er aftalt, at der inviteres til denne smukke pilgrimsvandring så 
snart pandemien tillader det. 
 
 
Vi har glæden at videreformidle, at Pilgrimscentrum arrangerer en 
Klimavandring: ”Pilgrim’s walk for future Vadstena -  Glasgow 
COP26”.  I Danmark starter vandringen i Kastrup den 23. august 
2021 og går videre via Roskilde til Maribo. Det er muligt at støde til 
og fra, se ruten nedenfor og en beskrivelse i vedhæftede fil.  Når vi 
får yderligere oplysninger, bringes disse i vores Nyhedsbrev. 
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I samarbejde med Paul Kofoed, som jo ved generalforsamlingen 
2020 blev medlem af bestyrelsen, inviteres til Kystvandringer på 
Bornholm i sensommeren, den 27. – 30. august 2021, se 
vedhæftede filer. 
 
Paul Kofoed har gjort os opmærksom på et spændende foredrag på 
Roskilde Bibliotek den 14. april. Her vil Lene Højholt fortælle om 
Frans og Clara, se vedhæftede fil. 
 
Vi vil slutte dette Nyhedsbrev med håbet om, at vi alle må forblive 
raske og at vi snart kan mødes igen i vores dejlige Forening. 
Næste Nyhedsbrev marts/april. 
 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 
 

 


