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Sct. Jørgensbjerg Kirke. 

 

Nyhedsbrev februar 2019 
 

Kære pilgrimsvenner, 
Så er det snart forår og det er tid til Nyhedsbrev. 
 
For kort tid siden havde vi en dejlig Kyndelmissevandring  i det smukke 
område omkring Roskilde/Himmelev, hvor mange deltog. 
 
Den 25. februar inviterede vi til foredrag med Claus Stenbech, som viste 
smukke fotos og levende fortalte om Sydkoreas Camino, Jeju Olle, som er 
verdens bedst afmærkede, 425 km lange vandresti på Øen Jeju. Den er 
skabt med Camino de Santiago som forbillede, og det er forklaringen på, at 
man ser så mange koreanere på de spanske pilgrimsruter og i Spanien. 
I en artikel i Politikens rejsetillæg: Rejser 2019 side 110 – 114 har Claus 
skrevet en spændende og informativ artikel om vandringen. 
 
Midt i næste måned, den 14. marts kl. 18 i Konventgården håber vi at se 
rigtig mange til vores årlige generalforsamling og efterfølgende 
fællesspisning.  Indkaldelsen er udsendt (rettidigt i henhold til 
Foreningens vedtægter) og der kommer en reminder om ikke så længe, 
men tilmeld dig gerne allerede nu til formanden. 
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Og kort tid efter generalforsamlingen, nemlig den 27. april har Niels 
Heiberg igen i år udarbejdet den dejlige vandring på 22 km, hvor vi om 
morgenen mødes på Viby Station. Vi går til Dåstrup Kirke, hvor vi får en 
lille andagt og et ord med på vejen. Vi går videre i det smukke landskab til 
Ørsted Kirke, hvor der holdes en lille pause. Der vandres til Gadstrup 
Kirke, hvor vi spiser medbragt frokost i Sognegården og efterfølgende er 
der andagt i Kirken. Vi vandre videre ud i Ramsødalen, hvor Bente 
traditionen tro venter med lækker, hjemmebagt kage og kaffe. Med 
fornyede kræfter går vi videre til Kumlehuse og til Syv Kirke, hvor der igen 
er en lille andagt. Herefter det sidste stykke til hyggelig fællesspisning i 
Sognegården i Viby, hvor Bente og Niels har lavet lækker mad. 
Det præcise program med tider m.m. udsendes, når tiden nærmer sig.  Hvis 
ikke man kan gå hele strækningen,  vil der også komme forslag til 
forskellige muligheder til at afkorte vandringen.  
 
I bestyrelsen er vi i gang med at forberede yderligere foredrag og 
vandringer, men mere om disse planer, når de er helt på plads. 
 
Men en af de vandringer, som er helt på plads er pilgrimsvandringen til 
Vadstena Centrum, som Tom har udarbejdet. Tidligere er det meldt ud, at 
vi sammen kører i tog og bus til startsted i Sverige. Men det er i stedet 
besluttet, at vi kører i bil/biler, alt efter antal  tilmeldinger. På nuværende 
tidspunkt har vi tilkendegivelse fra tre af vores medlemmer, som har 
tilbudt at køre, (vi deles selvfølgelig om kørselsudgifterne). Se Toms 
beskrivelse: 
 

 
 
Gå ind på denne hjemmeside http://www.pilgrimscentrum.se/ 
 
Vælg i menuen øverst på siden ”Program” 
 
Find her Birgittavandring 20-24 juli og tryk på Anmälan for at tilmelde dig. 

http://www.pilgrimscentrum.se/
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Kære medlemmer 
Tiden er nu inde til at handle, hvis I vil sikre jer en plads på vandringen i år til Vadstena via 
Klosterleden. 
Sagen er den, at der er ekstra stor rift om pladserne, da Den Hellige Birgittas fødselsdag 
den 23. juli bliver fejret i Vadstena, og vi får således denne fest med som bonus under 
vores ophold. 
Derfor - hvis I vil med på turen skal I tilmelde jer snarest og helst NU; I skal tilmelde 
jer enkeltvis og via en blanket på Pilgrimscentrums hjemmeside www.Pilgrimscentrum.se 
under PROGRAM i et af felterne øverst på siden. 
Et øjeblik efter afsendelsen af blanketten får I en mail, som oplyser at afsenderen er 
registreret og tilmeldt turen, og at I vil modtage en faktura på beløbet på et eller andet 
tidspunkt. 
Der er også beskrevet betingelserne for at få refunderet det beløb i skal indbetale.  
Se vedhæftet mail fra Pilgrimscentrum Vadstena. 
Vi har i år valgt at benytte egne biler som transportmiddel og ikke tog og bus, som i  2017. 
Prisen vil blive væsentlig billigere, og vi regner med i omegnen af 600 - 800dkr.  afhængig 
af fordeling i bilerne - foreløbig har 3 medlemmer stillet sig selv og biler til rådighed, og vi 
regner med 5 personer i hver.  
Prisen for hele opholdet er 1800dkr inkl. guide, fuld forplejning, logi, en fantastisk natur og 
positive deltagere, så I kan se at det absolut er et favorabelt tilbud. 
 
Mødested lørdag den 20. juli bag Domkirken og rejsetid ca. 5 timer og vi forventer afgang 
fra Roskilde omkring kl. 7-8 tiden, men logistikken fra folkene i Vadstena er endnu ikke helt 
på plads. 
Hvis I ikke kan finde ud af at tilmelde jer, kan I aflægge mig et besøg, og så kan vi 
sammen udfærdige en tilmelding. 
Når I har tilmeldt jer, vil jeg meget gerne have besked via mail, så vi bl.a. kan se på 
behovet af biler. 
Min mailadr. er: andreas.tom.jensen@gmail.com 
Tlf. #: 21618163 
Alle vil blive holdt orienteret om nye oplysning i.f.m. turen 
Lad mig høre fra jer, hvis I har ? 
Bedst pilgrimshilsener 
Tom 
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller gode idéer er du altid velkommen 
til at kontakte formanden (karin.foerslev@gmail.com, mobil 4010 40 98) 
eller anden fra bestyrelsen. 
Næste Nyhedsbrev kommer april 2019. 
 
Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 
 
Karin Førslev, formand 

Roskilde Pilgrimsforening 
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