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NYHEDSBREV FEBRUAR 2022 
 

Kære pilgrimsvenner, 
Så er det atter tid til Nyhedsbrev med spændende pilgrimsvandringer. 
 
Roskilde Pilgrimsforening er kommet godt ind i det nye år. Vores første vandring var 
Kyndelmissevandringen den 5. februar. Her mødtes 25 glade pilgrimme på nordsiden af 
Domkirken og fik et ord med på vejen fra Maria Harms, inden vi i solskin drog mod Boserup 
Skov. 
 
Vores næste vandring bliver den tidligere udmeldte Kirkevandring den 27. marts, hvor vi kl. 
14 mødes foran Domkirken. Vi slutter i Konventgården med fælleskaffe og efterfølgende 
gudstjeneste kl. 17 i Domkirken. Ruten annonceres senere. 
Den 30. april gælder det vores Forårsvandring. Den har i mange år været tradition i 
Pilgrimsforeningen. Niels Heiberg har tilrettelagt en rute omkring Viby. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. Vi starter om morgenen (klokkeslæt og rute oplyses senere) på Roskilde 
Station og kører til Viby Station. Her modtages vi af Niels og vandrer de ca. 1 km til Dåstrup 
Kirke. De pilgrimme, der kommer kørende, kan parkere ved Dåstrup Kirke, da vi efter den ca. 
22 km lange vandring slutter her. Vi går videre til Assenløse-Rorup Kirke, Osted Kirke, 
Kirkebjerg Skov, Mannerup, Bregnetved, og Søster Svenstrup og slutter med fællesspisning i 
Dåstrup Sognehus, hvor Bente og Niels har lavet lækker middag. Sæt kryds i kalenderen, den 
detaljerede rutebeskrivelse kommer senere. 
I Roskilde Pilgrimsforening har vi altid haft både korte vandringer og lange vandringer. 
Forårsvandringen hører til en af vores lange vandringer (22 km). Hvis ikke man kan gå 22 km, 
så kan man støde til senere på ruten, det vil Niels også skrive i rutebeskrivelsen. 
 
Den 8. maj har vi så en kort vandring, nemlig en Kirkevandring, som starter kl. 14 og slutter 
ved Konventgården med fælleskaffe og efterfølgende gudstjeneste kl. 17 i Domkirken, ruten 
annonceres senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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I forbindelse med Himmelske Dage, se side 5, vil der være flere 
pilgrimsvandringer. 
 
Her skal nævnes den pilgrimsvandring, som Roskilde Pilgrimsforening og 
Santiagopilgrimmene har lave sammen. 
  
Vandringen starter Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 
8.30 fra Lejre Station. 
Vi fra Roskilde, som skal til Lejre med toget mødes på Roskilde Station, spor 1 og tager toget, 
som afgår kl. 07.57. Klokken 8.30 går vi med den øvrige gruppe ad den smukke Skjoldungesti 
de ca. 16 km til Byparken i Roskilde Bypark. Her kan vi være med til den storslåede 
åbningsgudstjeneste kl. 14 med internationale gæster, musik, kor, salmesang og 
forhåbentlig solskin. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
 
 

 
 
Fotoet er fra vores pilgrimsvandring på Skjoldungestien den 26. september 2021 
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Der er et stykke tid til Sct. Hans-vandringen, men Tom skriver: 
 
Sct. Hans-vandringen bliver den 18. juni: 
Vandringen vil foregå i området ved Jørlunde, Buresø, Bastrupsø og Slagslunde 
Skov. 
Turen udgår fra Jørlunde Kirke, og vi håber, før afgang, at få en rundvisning og en 
andagt i Kirken, som er kendt for sine flotte kalkmalerier. 
Turen er ca.17 km og vi planlægger kørsel i egne biler og parkerer ved Jørlunde 
Kirke. 
Alle passagerer betaler 20 kr. til en "kasse", og beløbet fordeles ligeligt mellem 
bilernes ejere (offentlig transport koster 44 kr. t/r.) 
Vores spørgeskema-undersøgelse sidste år viste, at en del af jer har interesse for at 
deltage i planlægning af vandreture, og I har nu muligheden for at finde ud af, om det 
er noget for jer. 
Hvis det viser sig at være tilfældet, kan I kontakte mig. Vi vil så sammen køre op 
til området og udvælge en rute og få aftale med præst og rundviser i kirken - om 
muligt. 
 
Bedste pilgrimshilsener 
Tom  
21618163 
andreas.tom.jensen@gmail.com 
 
 

 
Buresø 
 
 
 
 
 
 
Niels Bundsgaard inviterer også til en spændende pilgrimsvandring til sommer. Han er i 
gang med at lægge ruten, som bliver omkring det smukke Nødebo og vandringen bliver ca. 
18. km. Når dato og program foreligger, får du besked. Denne information allerede nu, så du 
ved, hvad du har at glæde dig til. 
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Foreningen ”Danske Kultur- og Pilgrimsruter”, som Roskilde Pilgrimsforening er medlem 
af, inviterer vores medlemmer til at deltage på en af sommerens  
Langdistance-vandringer fra Oslo til Rom: 

Vil du med på vandring igennem Europa ! 
 
Kom med på ny international  
vandretur , der starter i Norge 
og slutter i Rom. 
  
Via Romea Germanica, er for så vidt en ny camino-rute, som Europarådet 
i 2020 anerkendte som ”Europæisk kulturrute”. Men ruten går helt tilbage 
til 1200-tallet, hvor den tyske benediktinermunk Albert beskrev ruten med start 
fra byen Stade (øst for Hamborg) til Rom. 
 
En interessant rute, der i dag ses som en økumenisk åbenhed, der forbinder folk og 
traditioner landene imellem. Ruten passerer bl.a. følgende byer/områder: 
Celle, Rothenburg og Dinkelsbühl (Romantiske strasse), Oberammergau, Insbruck,  Ravenna, 
Viterbo, Rom. 
 
I 2015 gennemførtes en tilsvarende lang vandretur (Pilgrim Cross Border) som 
dengang, som nu, startede fra Trondheim i Norge, igennem Jylland (Hærvejen) og videre 
igennem Tyskland. 400 deltog undervejs på den 3.000 km lange rute overe 175 dage. 
Pilgrimsvejene minder os om Europas fælles historie og kulturarv – og som det er 
beskrevet i Europarådets Institut for kulturveje: Er håbet af ruterne inspirere os til, at vandre 
på tværs af nationale skillelinjer og interesser. Og at ruterne er til  
fælles inspiration til at opbygge samfund baseret på tolerance og respekt for andre.  
 
Vandringen i 2022 starter i Norge i april måned og når Hirtshals 14.maj. 
Santiagoforeningen har tilrettelagt turen igennem Jylland/ Hærvejen med overnatninger på 
dels campinghytter, dels hærvejs.herger, så gruppen, der vandrer når Padborg 7. juni. 
Hvorfra ruten fortsætter ind i Slesvig-Holsten til den fælles start 18. juni fra byen Stade og 
efter planen når Rom 13. oktober. 
 
Du kan deltage i én eller flere af de 3 danske hærvejs-etaper dvs. følges med gruppen af 
nordmænd på vej sydover. Men du/ I kan også deltage - på kortere eller længere - 
vandrestrækninger i Tyskland, Østrig eller Italien !  
 
Her nogle ideer til ’startsteder’:  Braunschweig 6/7, Wúrchburg 31/7, Rothenburg o.d.T 
5/8, Augsburg 15/8, Oberammergau 21/8, Garmisch P. 22/8, Innsbruck 26/8, Vipiteno 
29/8, Padova 12/9, Castiglion del Lago 2/10, Viterbo 9/10, ankomst Rom 13/10. 
For mere information skriv til: Trbeck45@gmail.com. 
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Danske Kirkedage afholdes i år under navnet ”Himmelske Dage – grib fremtiden” i Roskilde 
den 26. – 29. maj 2022. I takt med den stigende tilslutning til den økumeniske event er den 
blevet kaldt ”Kirkernes Roskildefestival”. Et navn, der giver de helt rigtige associationer, idet 
der er over 400 events. Med et bagland på mere end 50 kirker og organisationer tegner 
årets Himmelske Dage til at blive et tilløbsstykke med et stort spænd i oplevelser og 
aktiviteter: debatter, workshops, teater, musik, koncerter, kunst, dans, en masse ting for 
børn og børnefamilier, pilgrimsvandringer, andagter og meget, meget mere. Med temaet 
”Grib Fremtiden” vil Himmelske Dage udfordre deltagerne til at møde fremtiden med håb, 
forankret i den kristne tro. I naturlig forlængelse af dette vil emner som klima og 
bæredygtighed, der er to afgørende punkter i FNs verdensmål, være centrale emner.  
Medlemmer fra Roskilde Pilgrimsforening har været aktive i bl.a. udvalgene ”Kirke, Krop og 
Ånd” og ”Naturudvalget”. Roskilde Pilgrimsforening har sammen med andre 
pilgrimsforeninger været med til at tilrettelæge forskellige pilgrimsvandringer mod Roskilde. 
Det bliver en form for ”stjernevandringer”, der kommer fra Nord, Syd, Øst og Vest og mødes 
Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 14 til den storslåede åbningsgudstjeneste i 
Roskilde Bypark. 
Gå ind på hjemmesiden og se det mangfoldige program på: 
www.himmelskedage.dk  
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I Foreningen plejer vi at have 3 – 4 foredrag om året. Sådan har det dog ikke været de 
sidste to år på grund af Pandemien. Vi havde dog et meget spændende foredrag den 25. 
november sidste år med pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith med emnet ”Den bevægelige 
spiritualitet”. Bestyrelsen er i gang med at planlægge to foredrag, så også på den front er 
der noget at glæde sig til. 
Roskilde Pilgrimsforening blev af Domsognets Menighedspleje spurgt, om vi ville være med i 
projektet ”Pilgrimsvandring med plads til sårbarheden” og det ville vi selvfølgelig gerne. 
Dette samarbejde er også meldt ud i Domsognets Nyhedsbrev den 26/1 2022. Fra vores 
Forening er det mig (Karin Førslev), der er med i projektet.  
 
Der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen i Konventgården mandag den 21. marts 
kl. 18. Hvis du ikke har nået at indbetale kontingent for 2022 kan du nå det endnu ved at 
betale 175 kr. til Foreningens konto: 5360 0241236. 
 
Vi har glæden at videreformidle nyt fra vores søsterforeninger 
Viborg Pilgrimscentrum og Foreningen Den Danske Klosterrute,  
se vedhæftede filer. 
 
Næste Nyhedsbrev kommer marts/ april. 
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du altid velkommen til at 
kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen, 
 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 
 

 


