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Nyhedsbrev oktober 2021 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Nu er det blevet efterår og tid til Nyhedsbrev. Heldigvis betyder årstiden ikke, 
at vi kommer til at mangle spændende pilgrimsarrangementer. Foreningen 
inviterer til 3 spændende aktiviteter, nemlig to pilgrimsvandringer og et 
foredrag. 
Jeg vil dog starte med at fortælle lidt om Foreningens generalforsamling den 8. 
september, hvor der var stort fremmøde. Formandens beretning og referatet 
er skrevet. Men i bestyrelsen arbejder vi med den ”forretningsorden”, som jeg 
omtalte i beretningen. Forretningsordenen bliver færdig ved næste 
bestyrelsesmøde den 1/11 og herefter sendes den sammen med referatet og 
beretningen til medlemmerne. På generalforsamlingen blev det oplyst, at 
bestyrelsen, som en af deres første opgaver vil gå i gang med at få lavet en ny 
og bedre hjemmeside og det er vi i fuld sving med.  For første gang i Roskilde 
Pilgrimsforenings historie (stiftet 2005) blev der ved generalforsamlingen 
uddelt to æresmedlemsskaber, nemlig til Kirsten og Ove Wickmann for deres 
store arbejde i bestyrelsen/Foreningen fra 2005 til 2021. De har bl.a. lavet 
adskillige vandringer og foredrag.  
På de næste sider kan du læse om de tre sidste pilgrimsarrangementer i 2021. 
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Kirkevandring ved 
Lynghøjsøerne søndag 
den 31. oktober kl. 
11.30  
 
Velkommen til denne kirkevandring omkring 
dele af de to nyanlagte søer, som hver har sit 
særlige præg. Her vil vi også møde trolden 
Runde Rie. 
 
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 i privatbiler ud til parkeringspladsen ved Lyngageren 61. 
Undervejs på vandringen har vi en spisepause, hvorefter sognepræst Sarah Ziethen holder en 
refleksion om ”at stå på kanten af Genesaret sø”. I tilfælde af dårligt vejr spiser vi vores 
medbragte mad i Madpakkehuset ved cafe Runde Rie. 
 
Vandringen er på ca. 7 km. og foregår ad gode jævne stier. 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 tidligere sognepræst Paul Kofoed Christiansen, mail: 
pkc.roskilde@gmail.com mobil: 21 20 19 85. 
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ADVENTSVANDRING:  
 
Lørdag den 27. november:  
Pilgrimsvandring til tre meget forskellige kirker i Roskilde: 
 
Tom og Helene har udarbejdet en dejlig rute på 10 km. Hvis vejret bliver 
dårligt, forkortes ruten. Da det jo er den kolde tid den 27/11 er det planlagt 
kun at holde en kort frokostpause til at spise en lille madpakke, da vi jo slutter 
i Konventgården med gløgg og æbleskiver.  
 
Vi mødes kl. 11.30 foran Domkirken med en lille andagt.  
Herefter vandres til Trekroner Kirke og videre til Himmelev Kirke og herfra til 
Konventgården, hvor vi ankommer kl. ca. 15.30 til gløgg og æbleskiver. 
 
Af hensyn til indkøb og stoleopsætning er tilmelding til formanden nødvendig 
senest den 24/11: 
Mail: karin.foerslev@gmail.com eller mobil 40 10 40 98.  
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Foredrag den 25/11 kl. 19 i salen, Roskilde Bibliotek: 
 
Bestyrelsen har glæden at invitere til foredrag med vores medlem, den kendte  
pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith: ”Den bevægelige spiritualitet”. 
Elizabeth uddyber om foredraget: 
 
Pilgrimsbevægelsen har fået en renæssance inden for de seneste år. Flere og flere 
vandrer, og fra lægevidenskabelig side er det blevet dokumenteret, at det at vandre 
og bevæge sig er godt for vores helbred. På hvilken måde betyder vandring noget 
for vores tro? Bringer pilgrimsbevægelsen nye værdier med sig? 
Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith, forfatter til bogen “Den bevægelige spiritualitet”, 
vil fortælle om pilgrimsvandring som en opdagelsesrejse ind i tro og eksistens. 
 
I pausen byder Foreningen medlemmerne på et glas vin, en øl eller vand. Ikke-
medlemmer betaler 20 kr. 
 
Af hensyn til indkøb og stoleopsætning er tilmelding nødvendig til formanden  
senest den 22/11: karin.foerslev@gmail.com 
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Som tidligere omtalt, har Tom stået for en spørgeskema-undersøgelse. 
Resultaterne foreligger nu. Tom skriver om undersøgelsen: 
Kære medlemmer 
 
Projekt "Spørgeskema" er nu afsluttet, og en stor tak fra Bestyrelsen til jer, der har 
svaret. 
De som ikke har svaret, har naturligvis altid en mulighed for også at yde en ekstra 
indsats i Pilgrimsforeningen. Så hvis I skulle blive interesserede, så kontakt et 
Bestyrelsesmedlem. 
 
Så til svarene i undersøgelsen, og hvordan de kan implementeres.  
 
Der er indkommet 19 svar, og de er fordelt som følger: 
 
14 vil bistå ved: Planlægning af vandringer 
  7                      Planlægning af foredrag/andre aktiviteter 
  1                      Vedligeholdelse af Hjemmeside/Facebook         
12                      Praktisk arbejde før et arrangement  
10                      -----------"-------- efter ---------"----------       
 
I besvarelserne er der også forskellige forslag til aktiviteter i Foreningen:  
Samarbejde med andre Pilgrimsforeninger, ture til Lynghøj Søerne, til Maribo 
Kloster, på Skjoldungestien, til Sagnlandet, kursus i 1. hjælp, foredrag om egne og 
andres oplevelser på vandringer. Der er også andre gode forslag, som 
imidlertid allerede bliver anvendt i vores Forening. 
 
Planen er således herefter (tidligere beskrevet), at den enkelte i grupperne deltager 
som "føl" indtil vedkommende føler sig tryg ved selv at løse opgaven. 
Vi vil organisere det således, at jeg, i opstartsfasen, vil henvende mig til det antal 
personer, der skal bruges fra de enkelte grupper  (vandringer, foredrag, før 
arrangement og efter arrangement). 
 
Jeg planlægger i øjeblikket Adventsvandringen lørdag den 27. november, og der har 
allerede meldt sig et "føl", men vi behøver to friske medlemmer til at hjælpe Lone i 
Konventgaarden, fra ca. kl.1430 til kl. ca.1800, med forberedelserne før og efter 
gløggen og æbleskiverne. Derfor kan et par af jer forvente et telefonopkald fra mig 
snarest. 
 
Hvis I har spørgsmål, så vær så venlig at kontakte mig 
 
Mail: andreas.tom.jensen@gmail.com eller mobil 21618163 
 
Bedste pilgrimshilsener  
Tom 
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I næste Nyhedsbrev, som kommer i november, kan du læse om flere af 
det nye års spændende aktiviteter i Roskilde Pilgrimsforening. 
 
Vi har glæden at formidle nyt fra Viborg Pilgrimscentrum, se vedhæftede 
fil. 
 
Har du spørgsmål eller idéer til pilgrimsarrangementer er du altid 
velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen. 
 

Mange pilgrimshilsener 
 

p.b.v. 
 

Karin Førslev, formand 
 
 

 


