
 1 

 
 

Nyhedsbrev august 2021 
 

Kære pilgrimsvenner, 
Så er det atter tid til Nyhedsbrev. Vi håber at alle nyder sommeren 
og også, at de fleste af os nu er vaccineret. Vi har haft dejlige 
vandringer og det fortsætter vi med. 
Inden jeg fortæller om vores tre første vandringer, vil jeg dog lige 
komme med datoer for planlagte arrangementer frem til årsskiftet. 
Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen: 
Den 26. september Naturvandring, hvor vi slutter kl. 17 til 
Skabelsesgudstjenesten i Roskilde Domkirke. 
Den 31. oktober Kirkevandring. 
Den 27. november Adventsvandring, hvor vi slutter med gløgg og 
æbleskiver.  
Så snart detaljerne for ovenstående vandringer er på plads, vil I få 
besked. 
Den 25. november kl. 19 på Roskilde Bibliotek holder pilgrims- og 
sognepræst Elizabeth Knox-Seith foredrag om bl.a. den særlige 
keltiske pigrimstradition. 
Der er sendt indkaldelse til generalforsamlingen den 8/9 kl. 18. 
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Martin Ishøy har planlagt en pilgrimsvandring, hvor vi efter en kort 
andagt i Sankt Ibs Kirkeruin vandrer ad den smukke, markerede 
pilgrimsrute fra Roskilde til Lejre. Vi går et lille stykke af den store 
Klima-vandring, se Martins beskrivelse nedenfor. 
Tilmelding til formanden karin.foerslev@gmail.com eller på 
Mobil 40 10 40 98. 
 

Pilgrimsvandring 

onsdag 25. aug 2021 kl. 08:30 

Vi starter med en kort morgenandagt i Sankt Ibs kirkeruin, hvorefter det vil være 

muligt at vandre med den svenske ”kernetrop” sydpå. Du kan gå med til Lejre (15-

16 km) og tage den offentlige transport hjem. 

 

Hvem er det vi får besøg af? 

Som pilgrimsvandrer går man pilgrimsvandring, og nu kan man gå pilgrimsvandring 

for klimaet. Kirkerne i store dele af Europa organiserer pilgrimsvandringer til 

klimatopmødet i Glasgow til november. Den svenske kirke (Svenska Kyrkan) har i 

samarbejde med Fridays for Future 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 den 24. 

august og fortsætter sydpå dagen efter. Du er hermed inviteret med på onsdagens 

første del af vandringen. 

Der er lavet en hjemmeside til pilgrimsvandringen, hvor man kan læse meget mere 

og tilslutte sig det budskab, vandrerne tager med til Glasgow. Se walkforfuture.se 

Grøn Kirke støtter op om arrangementet. 

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. 

 
 

 
 
 

mailto:karin.foerslev@gmail.com
https://walkforfuture.se/
https://www.gronkirke.dk/
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Kirkevandring på 

Bognæs søndag den 5. 

september kl. 11.30.  

 
Velkommen til denne kirkevandring, hvor målet 

er udsigtsposten i nærheden af Ørnereservatet 

 
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. 

 

Efter højmessen samles vi på Domkirkepladsen foran Domkirkens hovedindgang senest kl. 

11.30.  

Herfra går vi samlet ned til parkeringspladsen ved Maglekilde på Maglekildevej, hvor bilerne 

kan parkeres. I samlet flok kører vi kører vi i privatbiler ud til parkeringspladsen ved 

Bognæs. Af ejeren af Bognæs har vi fået en særlig tilladelse til herfra at køre samlet ind til 

den første gård, hvor vi parkerer bilerne. Herfra vandrer vi ad gode stier ud på det smukke 

næs frem til udsigtsposten i nærheden af Ørnereservatet, hvor vi holder en spisepause, nyder 

udbragt kaffe og kage og deler en refleksion ledet af sognepræst Sarah Ziethen.  

 

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. 

 

Transport: 

Det er vores håb, at nogle af jer vil tilbyde at stille en bil til rådighed og fylde op med dem, 

der ikke har kørelejlighed. 

 

Tilmelding: 

Af hensyn til det praktiske overblik, beder vi om en forhåndstilmelding med navn, 

telefonnummer og mailadresse, samt oplysning om, hvor mange der evt. kan køre med i jeres 

bil. Tilmelding kan sendes til Paul Kofoed Christiansen, mail: pkc.roskilde@gmail.com 
mobil: 21 20 19 85. 

 
 
 

mailto:pkc.roskilde@gmail.com
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Høstvandring: 
Årets Høstvandring bliver lørdag den 11. september kl. 11 
Vi mødes ved Domkirken. I vores private biler (fælles transport) kører vi forbi 
Risø og lidt videre og på venstre side ligger den helt specielle lille halvø Bolund. 
Man kan komme derud via en strandeng og videre ad en lille landtange. Vi går 
rundt om den 12 m høje, græsklædte moræneknold. Og vi går også op på den 
og nyder den smukke udsigt. Alt efter vejret spiser vi vores medbragte mad 
enten på toppen eller på læsiden af knolden. Herefter kører vi videre til 
Gundsømagle Sø, stiller bilerne og vandrer i det smukke område. Vi kommer 
også forbi de 2 fugletårne. Vandringen er ca. 12 km. 
Herefter kører vi tilbage til Domkirken og parkerer på Stændertorvet. 
Vi slutter af med fællesspisning i Byens Hus, Verdensrummet, kl. ca. 17. 
Tilmelding til formanden karin.foerslev@gmail.com eller 40104098 
senest den 6/9. Oplys om du har mulighed for at være chauffør og hvor mange 
du kan have med i bilen.  Vandring gratis, middag 125 kr. som indbetales på 
Foreningens konto: 5360 024 1236 
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For kort tid siden udsendte Foreningen Toms spørgeskema. Vi håber at mange 
vil besvare spørgsmålene. En høj svarprocent vil give mulighed for at få større 
viden om hvilke ønsker medlemmerne har til Foreningen og også hvordan 
medlemmerne ønsker at bidrage med en hjælpende hånd til de forskellige 
arrangementer. Så har du ikke allerede besvaret spørgeskemaet, så kan det 
stadig nås. 
 
Har du spørgsmål eller forslag til pilgrimsarrangementer er du altid velkommen 
til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer! 
 
 

Mange pilgrimshilsener 
 

p.b.v. 
 

Karin Førslev, formand 
 

 
 
 
 
 
 


