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Nyhedsbrev april 2021 

 

 
 
 
 

Kære pilgrimsvenner, 
Nu er det rigtigt blevet forår og det er tid til Nyhedsbrev. 
Det er stadig Corona-tid, men samfundet er dog ved at åbne sig og 
det går fremad med at flere og flere bliver vaccineret. I Foreningen 
har vi allerede haft to spændende vandringer og her annonceres 
yderligere tre vandringer. Og der kommer også Nyhedsbrev i juni, 
hvor der yderligere annonceres vandringer, bl.a. vores Sct. Hans-
vandring, så der er meget at glæde sig til.  
To af vandringerne er Kirkevandringer sammen med Paul Kofoed og 
præst ved Domkirken Sarah Krøger Ziethen. Roskilde Domkirke og 
Roskilde Pilgrimsforening har indgået et mere formaliseret 
samarbejde omkring 4 årlige kirkevandringer. Dette er også 
annonceret i Roskilde Domsogns Nyhedsbrev 24. marts 2021. 
Programmet for de to Kirkevandringer den 9. maj og den 27. juni kan 
du se på side 2 og 3. 
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Kirkevandring søndag den 9. 
maj kl. 11.30 i Boserup Skov 
 
Roskilde Domkirke og Roskilde Pilgrimsforening 
har indledt et samarbejde om afholdelse af fire 
årlige kirkevandringer efter gudstjenesten i 
Domkirken søndag formiddag.  
 
Kirkevandringerne skal ses som en mulighed for at 
kombinere fysisk udfoldelse med en eftertænksom 
vandring over et angivet tema. Det er således ikke 
en almindelig spadseretur men en vandring med et 
kirkeligt og åndeligt fokus under Guds åbne 
himmel. Ved vandringen vil der være en særlig 
opmærksomhed på skaberværket som en kilde til 
forundring, glæde og taknemmelighed. 

 
Fra Domkirkepladsen vandrer vi ud i den skønne omliggende natur, som Roskilde er så rig 
på. 
 
Søndag den 9. maj kl. 11.30 afvikles den første fælles kirkevandring, hvor vi fra 
Domkirkepladsen går ned til havnen og ud langs Kællingehaven og frem til Boserup skov. 
Her vandrer vi ad Den Gule Rute gennem et smukt og kuperet terræn. Undervejs holdes der 
en kort refleksion ledet af sognepræst ved Domkirken, Sarah Ziethen. Senere holder vi en 
pause, hvor vi spiser medbragte madpakker. På hjemturen gør vi stop i Sct. Hans Have, hvor 
der er mulighed for mod egenbetaling at købe kaffe og nyde havens økologiske kage. 
 
Vandringen er på ca. 7 km. Det forventes, at deltagerne er i normal god fysisk form til en sådan 
vandring. Husk at medbringe en madpakke, passende fodtøj og påklædning og evt. regntøj. Vi 
forventes at være tilbage ved Domkirken kl. ca. 15.30.  
 
Vandringen er gratis, og alle er velkomne.  
 
Af hensyn til en eventuel begrænsning af deltagerantallet samt det praktiske omkring 
traktementet i Sct. Hans Have, beder vi om en tilmelding.  
 
Tilmelding til tidligere sognepræst Paul Kofoed Christiansen på mail: 
pkc.roskilde@gmail.com eller mobil: 21201985. 
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Kirkevandring søndag den 27. juni kl. 
11.30 i det smukke park- og skovområde 
omkring Ledreborg Slot 
 
I samarbejde mellem Roskilde Domkirke og Roskilde 
Pilgrimsforening inviteres til en kirkevandring i park- og skovområdet 
omkring Ledreborg Slot. Netop på det tidspunkt udfolder området sig 
i al sin blomsterpragt, hvor den udsprungne bøgeskov danner en smuk 
ramme for en naturoplevelse i fredfyldte omgivelser. Vandringen er 

på ca. 6. km og afsluttes med en kort andagt. Her har fruen på Ledreborg, Silvia, inviteret os til at 
afholde en andagt i den smukke kirke på Ledreborg Slot kl. ca. 14.30. Vandringen ledes af 
sognepræst ved Domkirken, Sarah Ziethen. 
 
Kirkevandringen skal ses som en mulighed for at kombinere fysisk udfoldelse med en 
eftertænksom vandring over et angivet tema. Det er således ikke en almindelig spadseretur men 
en vandring med et kirkeligt og åndeligt fokus under Guds åbne himmel. Ved vandringen vil der 
være en særlig opmærksomhed på skaberværket som en kilde til forundring, glæde og 
taknemmelighed.  
 
Vi mødes foran Domkirken kl. 11.30. Herefter kører vi samlet i private biler fra 
parkeringspladsen bag Domkirkens nordside. Ved Ledreborg parkerer vi bilerne på 
parkeringspladsen for enden af Ledreborg Allé ved indgangen til Ledreborg Slotspark. 
 
Det forventes, at deltagerne er i normal god fysisk form til en sådan vandring. Husk at medbringe 
en madpakke, passende fodtøj og påklædning og evt. regntøj. 
 
Tilmelding til tidligere sognepræst Paul Kofoed Christiansen på mail: pkc.roskilde@gmail.com 
eller mobil: 21201985. 
Tak, om nogle af jer vil stille bil til rådighed, så andre deltagere kan køre med. 
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                                           Dåstrup Kirke 
 
 
Forårsvandring lørdag den 8. maj 2021 
Traditionen tro inviterer Niels Heiberg igen i år til Forårsvandring 
med følgende program:   
 
Program: 
Kl.  9.45  Vi mødes på Viby station.                                                  Km 0.0 
Kl.10.15  Dåstrup kirke, andagt ved Steen Dilling.                            Km 1.1 
Kl.11.00  Vandring til Søster Svenstrup.                                           Km 4.0 
Kl.11.30  Videre til Borupvej.                                                             Km 6.2 
Kl.12.15  Vi går igennem Stenskoven til Lammestrupvej.                 Km 8.2    
Kl.13.00  Frokost ved KFUM spejderne.                                            Km 10.6 
Kl.13.45  Går vi til Borup kirke, hvor Katrine Winkel Holm                 Km 11.4 
               holder en andagt for os      
Kl.14.45  Klosterskoven, hvor Bente giver kaffe og kage                   Km 14.6 
Kl.15.30  Videre gennem skoven til Troelstrupvej                              Km 16.5 
Kl.16.30  Andagt i Dåstrup Kirke med nadver ved Hans Hammer     Km 19.6 
 
Kl 17.00 Borddækning og fællesspisning i Dåstrup Sognehus. 
 
Tilmelding til Niels Heiberg senest onsdag den 5.maj på heibergniels@gmail.com 
Alle disse herligheder er som altid kr.100. 
 
Betaling til Bente på MobilePay: 2982 6086 
 
Os der kommer fra Roskilde mødes på Roskilde Station ved spor 3. Toget kører kl. 
9.11. Husk at bestille pladsbillet. 
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Selv om der er længe til, så vil vi dog ikke undlade at henlede 
opmærksomheden på Himmelske dage i 2022, som finder sted i Roskilde. 
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.  Domprovst Anne-Sophie Olander skriver 
om arrangementet i Domsognets Nyhedsbrev: 
Roskilde er synonymet med festival, og i Kristi Himmelfartsferien, den 
26-29 maj 2022, rykker den landsdækkende kirkefestival, Himmelske 
Dage, til byen med debatter, talks, walks, drama, gudstjenester, 
koncerter, andagter morgen og aften, liv i gaden, diskussioner, oplæg, 
kunst, holdninger, fællessang, et marked af muligheder og meget, meget 
mere. Der satses på mere end 300 arrangementer af vidt forskellig 
karakter på mange forskellige steder rundt omkring i byens gader, 
stræder, skoler, kirker, kulturinstitutioner og parker. 

 
Vi har tidligere skrevet om et spændende foredrag på Roskilde Bibliotek, hvor 
Lene Højholdt fortæller om Frans og Clara af Assisi. Der er kommet ny dato og 
det bliver den 27/9 kl. 19. 
 
Der arbejdes fortsat på detaljerne vedrørende den tidligere omtalte ”Pilgrims 
Walk for Future”. I vedhæftede fil er der flere oplysninger om vandringen. 
 
Det kan oplyses, at der er få ledige pladser tilbage på ”Kystvandringer på 
Bornholm den 27. – 30. august 2021”. Yderligere oplysninger og tilmelding til 
Paul Kofoed på mail: pkc.roskilde@gmail.com 
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Har du spørgsmål eller forslag til pilgrimsarrangementer er du altid velkommen 
til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen. 
 
Vi har glæden at formidle nyt fra vores søsterforeninger ”Viborg 
Pilgrimscentrum” og ”Foreningen Den Danske Klosterrute”, se vedhæftede 
filer. 
 
Der er også nyt fra ”Pilgrims Walk for Future”, se vedhæftede fil, hvor der 
skrives lidt mere om datoer og overnatningsbyer. Hvis du overvejer vandringen 
eller dele af vandringen, så må du meget gerne kontakte mig på  
sms 40 10 40 98 eller mail: karin.foerslev@gmail.com  
 
 
 

Mange pilgrimshilsener 
 

p.b.v. 
 

Karin Førslev, formand 
 

 
 
 
 
 


