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NYHEDSBREV DECEMBER 2021 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Nu lakker året mod slutningen og her kommer årets sidste Nyhedsbrev med   
nyheder. 
Selv om det ikke er så længe siden at vi afholdt generalforsamling, så tilskriver 
vedtægterne, at vi skal have det igen næste år inden udgangen af marts. Så 
sæt kryds i kalenderen ved den 21. marts 2022 kl. 18, og det foregår i 
Konventgården. Foreningen er traditionen tro vært med et par stykker 
smørrebrød, et glas vin eller en øl/vand. Vi håber virkelig ikke, at vi kommer til 
at aflyse på grund af Corona-situationen.  
 
Bestyrelsen arbejder fortsat på den tidligere omtalte forretningsorden. Vi 
havde håbet, at den havde været klar for et par måneder siden. Derfor 
vedhæftes kun referat af generalforsamlingen og formandens beretning. 
 
Der har været årsmøde i Danske Santiagopilgrimme, hvor jeg deltog sammen 
med flere fra vores Forening. Santiagoforeningen søger pilgrimme, som vil 
være med til at vedligeholde afmærkningen af pilgrimsruten gennem Danmark. 
Er det noget for dig, så kan du kontakte bestyrelsesmedlem Tone Kirkeby på 
tonekirkeby@yahoo.dk  
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Invitation til Kyndelmissevandring den 5. februar: 
 

Tom har planlagt en smuk rute på ca. 10 km. Ved dårligt vejr afkortes 
vandringen. 
 
Kl. 9.30 mødes vi foran Domkirken til en kort andagt 
 
Kl. 10 afgang via Havnen, Kællingehaven, Sct. Hans Have, 
            Lang Skoven og vi fortsætter via Den Lille Lerskrænt til Boserupgård, 
            Den Høje P-plads, Sortestien, Sct. Jørgensbjerg Kirke og  
Kl. 13 (ca.) kommer vi til Stændertorvet, hvor Foreningen er vært 
           med hotdogs eller lignende samt drikke hos  
            Lenes Pølsevogn  
 
Undervejs holdes nogle korte pauser - dog ingen frokostpause, da Foreningen 
denne dag giver frokost, når vi kommer til Stændertorvet. 
Vi er desværre i en tid med Corona-smitte. Med ovenstående plan, hvor også 
frokosten indtages udendørs, skulle der være minimal risiko for smitte.  
 
Af hensyn til planlægning er tilmelding nødvendig til formanden: 
karin.foerslev@gmail.com senest den 1. februar. 
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Invitation til fire Kirkevandringer i 2022: 
 
I 2021 har vi haft dejlige Kirkevandringer. Og nu foreligger datoerne 
for vandringerne til næste år: 
27. marts 
 8. maj 
 4. september 
 9. oktober 
 
 
Vi mødes foran Domkirken kl. 14. Præcis rute er ikke fastlagt, men udmeldes i 
god tid forud for den enkelte Kirkevandring.  Vi slutter i Konventgården med 
kaffe og efterfølgende kort gudstjeneste i Domkirken kl. 17. 
 
 

 
 

Sarah Krøger Ziethen ved Kirkevandringen den 31. oktober 2021 
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Vi har glæden at formidle nyt fra vores søsterforening Foreningen Den Danske 
Klosterrute, se vedhæftede fil. 
 
I næste Nyhedsbrev regner vi med at kunne vise programmet for Himmelske 
Dage i Roskilde 2022. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 26. maj, 
hvor planen er, at vi laver en vandring. Vi tager toget til Lejre og så vandrer til 
Roskilde, således at vi kan være med til åbnings-gudstjenesten i Byparken  
kl. 14. Der vil også være flere andre ruter, som alle har målet at nå frem til 
åbnings-gudstjenesten. 
 
Næste Nyhedsbrev kommer januar/februar 2022. 
 

Vi vil slutte med at ønske alle 
en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende 2022 

 
p.b.v. 

 
Karin Førslev, formand 

 

 
 
 
 

 

 


