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Gammel Vor Frue Kirke Roskilde 

 

Nyhedsbrev marts 2021 

 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det blevet forår og tid til Nyhedsbrev. Regeringen har 
besluttet, at forsamlingsforbuddet kan hæves fra 5 til 20 personer 
for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. Det er derfor muligt 
for Foreningen igen at invitere til pilgrimsvandringer. Det er dejligt, 
at vi går mod lysere tider og at vaccinationsplanen for Danmark er 
godt i gang.  
Vi kan dog også se, at det var godt, at vi i sidste Nyhedsbrev aflyste 
Generalforsamlingen den 23. marts. Der er fortsat intet der tyder 
på at vi indendørs kommer til at må forsamles så mange, at 
Generalforsamlingen kunne være afholdt. Bestyrelsen venter lidt 
med at finde en ny dato indtil vi mere sikkert kan vurdere hvornår 
hele befolkningen er vaccineret. 
 
Da det fortsat er uvist hvornår forsamlingsforbuddet hæves 
betydeligt for indendørs arrangementer har vi på nuværende 
tidspunkt ingen planer om foredrag. Men så snart det bliver 
realistisk vil vi også invitere til foredrag. 
I bestyrelsen glæder vi os meget til at se alle vores medlemmer 
igen. 
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Tour de 7 Kilder, 4 Kirker, 4 Kirkegårde og én Kongeborg 

 
Tom har planlagt vores første spændende pilgrimsvandring i 2021:  

 
                                               Vandring den 27. marts:  

 
Kl. 10.00           Mødetid ved Domkirken - andagt ved Paul Kofoed 
     10.20           Vandringen starter 
     11.45           Vikingeskibsmuseet, frokostpause 
     12.15           Vi vandrer til Himmelev Kirke 
     13.15           Himmelev Kirke 
     14.30           Gråbrødre Kirkegård 
     14.45           Stændertorvet  
 
Tom har skrevet tidspunkt ved nogle af seværdighederne, men ind imellem kommer 
yderligere 2 kirker, 7 kilder, 3 kirkegårde og 1 Kongeborg. 
På Stændertorvet hos den nye Café Korn byder Foreningen på en dejlig varm kop 
kaffe – udendørs. Vi ser frem til, at vi i Foreningen kan slutte en vandring af med 
fællesspisning 
  
Distancen er 13.3 km, gennemsnitshastighed 3.4 km/t 
 
Tilmelding til formanden karin.foerslev@gmail.com senest den 25/3 
Da forsamlingstalllet for udendørs-foreninger er max. 25 er det efter  
først-til-mølle-princippet. 
 
 
Og allerede den 17. april inviteres igen til pilgrimsvandring. Her har 
Niels Bundsgård udarbejdet en spændende rute, se side 3. 
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Praktiske oplysninger: 
 
Toget afgår Roskilde 0851 (ref. rejseplanen). 
 
Turens længde bestemmer vi selv på dagen. Da vi skal udforske skoven, bliver det 
nok mere tiden der bliver den begrænsende faktor. Men vi forventer at turen 
bliver på ca. 5 til 6 kilometer i roligt tempo. Vi forventer at være færdig ca. 
klokken 1430 med hjemrejse fra Skodsborg station. (minuttal 10 – 30 – 50) 
 
Når vi har ”udforsket” granskovens kulinariske muligheder, studeret de forskellige 
arter og smagt på skoven, kan man – hvis man har tid og lyst, selvfølgelig vandre 
lidt mere – vi vil lave en rute på ekstra 7 til 8 kilometer, hvor hjemrejsen bliver fra 
Klampenborg. (HUSK!! Medbring lille kop/krus til smagsprøver) 
 
Selvom vi skal smage på granskoven, vil det nok være en god ide at medbringe en 
let frokost. 
 
Der vil være mulighed for at spise frokosten i skoven eller under en pavillon, hvis 
der en ledig. Husk regntøj eller regnslag beroende på vejrudsigten, men vi har 
bestilt blå himmel.  
 
Med de nuværende Corona-regler må vi være 25 personer samlet til fælles 
udendørs aktiviteter, derfor må vi desværre lukke for tilmeldinger når vi rammer 
”loftet” på 25 personer. (tilmelding senest 14. april. SMS til Niels på 26230896) 
 
Vi skal selvfølgelig også synge lidt, husk sangbogen – bestyrelsen vil dog printe et 
par sange. 
 
Velkommen til skovene i Rudersdal kommune, Jægersborg Hegn og Dyrehaven. 
 
Roskilde Pilgrimsforening v. Niels A. Bundsgaard  
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Niels Heiberg er i gang med at planlægge den traditionsrige 
Forårsvandring omkring Viby. I Nyhedsbrev april 2021 kommer dato 
og detaljeret program. 
 
 
I april/maj kommer der også Kirkevandring med Paul Kofoed og 
Naturvandring med Martin Ishøy. Femogtyve må også samles til 
Kirkens udendørs foreningsaktiviteter. 
 
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsaktiviteter er du altid 
velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen. 
 
 
Næste Nyhedsbrev kommer i april 2021. 
 
 

Mange pilgrimshilsener 
 

p.b.v. 
 

Karin Førslev, formand 
 

 
                                            
 


