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NYHEDSBREV JUNI 2021 

 

 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det blevet sommer og tid til Nyhedsbrev. Vi har haft 3 skønne vandringer 
siden sidste Nyhedsbrev, nemlig Gran de Tour, Forårsvandringen og en 
Kirkevandring, alle med god tilslutning. I den vedhæftede fil kan du læse og se 
fotos fra Kirkevandringen. 
Jeg vil starte med at fortælle, at generalforsamlingen bliver  
onsdag den 8. september kl. 18 i Konventgården. Traditionen tro slutter vi 
med fællesspisning, hvor Foreningen er vært med et par stykker smørrebrød,  
1 glas vin eller 1 øl/vand. Den formelle indkaldelse kommer, når tiden nærmer 
sig, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Den 19. juni inviteres til Sct. Hans-vandring, Tom har udarbejdet en 
spændende rute, se den udførlige beskrivelse på side 2. 
 
Og på side 3 ses beskrivelse af den næste Kirkevandring, som er den 27/6. 
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 Program for Sct. Hans-Vandringen den 19. juni 2021 
 
11.30           Vi mødes bag Domkirken, andagt ved sognepræst Ane                   
                    Bisgaard LaBranche 
12.00           Vi vandrer mod Veddelev 
13.00           Frokost 
13.30           Afgang 
13.45           Veddelev Havn (5.6 km) 
14.15           Fugletårn (7.6)  
15.00           Himmelev Skov, vest for omfartsvejen (9.3) 
1535           Himmelev Grusgrav, nord og øst for omfartsvejen (11.3) 
16.00           Knolden (13.0) 
17.00           Roskilde Domkirke (16.3) 
18.00          Vi hjælpes ad med at gøre klar til fællesspisning i  
                   Konventgården  
 
Vandringen foregår i både nye og gamle landskaber, og der bliver 
god tid til både hvil og refleksion. 
 
Tilmelding til formanden karin.foerslev@gmail.com senest 14/6, 
Pris for middag 125 kr., Mobile Pay til 40 10 40 98  
 
Jeg glæder mig til at dele denne oplevelse med jer 
 
Bedste pilgrimshilsener 
Tom (21 61 81 63) 
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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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Naturandagt med sognepræst Martin Ishøy 
 
 
Naturen er som regel en vigtig del af en pilgrimsvandring. 
Omdrejningspunktet i denne pilgrimsvandring er accepten af, at vi selv 
er natur. Vi kan foretage os mange ting i samfundet, som aldrig ville ske 
ude i naturen. Men vi er stadigvæk biologiske væsner, og en skønne 
dag vender vi til bage til den jord, vi er kommet af. 
Med henvisning til den kulturarv, som vore forfædre har efterladt til os, 
skrev Johannes V. Jensen den berømte strofe: ”Vil selv du fatte dit 
væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod”. Det er 100 år siden. I dag 
er der nok så megen grund til og brug for at skønne på de skatte, som 
naturen efterlod. Netop så vi kan fatte vort væsens rod.  
Dagens vandring er kort. Vi begynder i Sct. Ibs kirkeruin. Derfra går vi 
over havnen ud langs kysten og op på Sct. Hans jorde, hvor der er et 
velegnet og ret ”skjult” sted, der egner sig godt til et hvil, en andagt til 
selvbesindelse og en lille forfriskning. Derfra går vi tilbage ad en anden 
vej. 
Tid og sted: fredag d. 9. juli kl. 14.30 Sct. Ibs kirkeruin,  
Sct. Ibs Vej 2,  tilbage i god tid inden kl. 17. 
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Jeg har i sidste Nyhedsbrev orienteret om den store Klimavandring fra 
Vadstena til Glasgow. Her uddyber Martin Ishøy om klimavandringen. Og det 
er også Martin, der har fået idéen med, at vi i Roskilde Pilgrimsforening kan 
følge pilgrimmene på vej fra Roskilde til Lejre den 25. august: 
Klima og pilgrimsvandring: 
Klodens klima er i krise. Eller rettere sagt: klimatilstanden er særdeles kritisk for os 
mennesker og for vores efterkommere. Derfor er alle enig om, at der skal gøres noget. Der 
skal gøres noget politisk, økonomisk og teknologisk. Men det enkelte menneske skal også 
gøre noget med de muligheder, det nu har i sit liv. 
Som pilgrimsvandrer går man pilgrimsvandring, og nu kan man gå pilgrimsvandring for 
klimaet. Kirkerne i store dele af Europa organiserer pilgrimsvandringer til det store 
klimatopmøde, som skal være i Glasgow til november. Den svenske kirke (Svenska Kyrkan) 
har taget initiativ til en vandring fra det berømte pilgrimscenter i Vadstena over Sjælland, 
gennem Tyskland, via Holland til Storbritannien. Sådan en lang vandring tager tid. De 
kommer til Roskilde d. 24. august og fortsætter sydpå d. 25. I den forbindelse vil der være 
en velkomstandagt d. 24. når de er kommet, et sognearrangement i Sankt Jørgensbjerg 
sognegård d. 24. om aftenen og en kort afsendelsesandagt d. 25. om morgenen.  
Der er lavet en hjemmeside til pilgrimsvandringen, hvor man kan læge meget mere og 
tilslutte sig det budskab, vandrerne tager med til Glasgow. Se https://walkforfuture.se/ 
Grøn Kirke støtter op om arrangementet. 
DU inviteres til andagt i Sct. Ibs kirkeruin d. 25. august kl. 8.30 med sognepræst Martin 
Ishøy, og til at gå med på ruten sydpå til Avnsø (23,5 km) med mulighed for at korte ruten af 
og tage tog eller bus hjem fra Lejre. Der er ca. 15-16 km til Lejre ad ruten. Karin Førslev går 
med. 
Hvad er det at gå klimapilgrimsvandring?  
Som al pilgrimsvandring er klimapilgrimsvandring samtidigt en indre og en ydre vandring. 
Man går gennem landskabet for at nå frem med et budskab om, at man med sin 
livsindstilling som pilgrimsvandrer støtter op om den grønne omstilling og arbejdet på at 
modvirke klimaforandringerne og at afbøde virkningerne ved at tilpasse forholdene efter 
dem. Den indre vandring er en eftertænksom besindelse, mens man går, på sit eget liv, ens 
egen rolle og opgave og hvor ens glæde ligger i hele den store grønne omstilling, som finder 
sted, og som må finde sted i verden.  
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Her er kort orientering om nogle kommende arrangementer, således at du 
allerede nu kan sætte kryds i kalenderen: 

 
Den 24/8 kl. 19 i Sognegården, Møllehusvej 120, er der arrangement ved 
Martin Ishøy sammen med pilgrimmene fra Vadstena. Alle er meget velkomne. 
 
Høstvandringen bliver den 11. september kl. ca. 10 og der sluttes med 
fællesspisning ca. 17.30. Rute ikke fastlagt. 
 
Den 26. september inviteres til pilgrimsvandring sammen med Martin Ishøy og 
vi slutter i Domkirken kl. 17 og deltager i Skabelsesgudstjenesten ved biskop 
Peter Fischer-Møller. Detaljeret program senere. 
 
Årets to sidste Kirkevandringer bliver den 5. september og den 31. oktober. 
 
Adventsvandringen bliver den 27. november og her slutter vi traditionen tro 
med at Foreningen byder på gløgg og æbleskiver. 
 
I bestyrelsen er vi også i gang med at planlægge foredrag til efterår/vinter. 
 
Har du spørgsmål eller forslag til pilgrimsarrangementer er du altid velkommen 
til at kontakte formanden eller anden fra bestyrelsen. 
 
Næste Nyhedsbrev kommer i juli. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer! 
 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 
 

 
                                  


