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Nyhedsbrev Maj 2019 
 

 
                                                                     Sankt Ibs Kirke 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det igen tid til nyheder. Vores medlem Eli Lykke har sammen med Nationalparken 
arrangeret denne pilgrimsvandring: 
 
Pilgrimsvandring igennem Nationalpark Skjoldungernes Land 
Den 7. juni arrangeres en ca. 15 km pilgrimsvandring fra Roskilde til Sagnlandet. 
Nationalparken er medorganisator og turledere er Ib og Eli fra Roskilde 
Pilgrimsforening. 
Pilgrimsruten er afmærket igennem Nationalpark Skjoldungernes Land og videre sydpå. 
Har man tid og lyst, så kan man gå ad afmærkede ruter igennem hele Europa til Santiago 
de Compostela i Spanien. Denne dag slutter vi ved Sagnlandet ;-). 
Dagens program: 
Vi mødes kl. 10 ved Domkirken i Roskilde ved den store dør i tårnet. Herfra går vi til Sankt  
Ibs Kirkeruin (10 minutters gang derfra), hvor Susanne Faxe fra Foreningen kort vil fortælle 
om Roskilde som pilgrimsby. Inden vi forlader kirken fortæller Eli om pilgrimssangen, en 
keltisk bøn ”Må din vej gå dig i møde”, som vi også synger. 
 
Kl. 10.30 går vi mod havnen, videre over Kællingehaven og igennem Boserup skov. I 
udkanten af skoven holder vi en kortere spise- og kaffepause. Turen fortsætter forbi 
golfbanen til Svogerslev. Fra Svogerslev følger vi ruten langs Kornerup og Svogerslev 
søer, forbi gravhøjene og skibssætningerne. Ved grillpladsen holder vi spisepause. 
Inden vi forlader pladsen skal I lære en gammel pilgrimsdans. Det sidste stykke inden 
Sagnlandet passerer vi Lejre Museum og vi kommer forbi Herthadalen, med talerstolen, 
som har en spændende historie. 
Turen er på ca. 15 km, vi går i moderat tempo og holder gode pauser undervejs. Husk 
rigelig med drikkelse og madpakke. Husk også godt fodtøj, der kan være 
blødt/fugtigt nogle steder hvis det har regnet meget. Vi slutter mellem kl. 15 og 16. Der 
er bus fra Sagnlandet til Lejre station en gang i timen, man kan også gå. Det er gratis at 
deltage. Gerne tilmelding: Eli Lykke 40927146. 
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Paul Kofoed Christiansen, skriver følgende om kirkevandringen: 

Forårs- 

kirkevandring 

på Bognæs 
 

Velkommen til en kirkevandring 

søndag den 12. maj kl. 11.30 på 

Bognæs, hvor målet er udsigtsposten 

i nærheden af Ørnereservatet. 
I samarbejde med tidligere sognepræst ved Roskilde Domkirke, Paul Kofoed Christiansen som 

turleder, inviterer Roskilde Pilgrimsforening til et nyt initiativ med temaet: ”kirkevandringer under 

Guds åbne himmel.” 

 

Efter højmessen samles vi på Domkirkepladsen foran Domkirkens hovedindgang senest kl. 11.30. 

Fra Domkirkens nordside, hvor bilerne kan parkeres, kører vi samlet i privatbiler ud til 

parkeringspladsen ved Bognæs. Af ejeren af Bognæs har vi fået 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 Paul Kofoed. Vandringen er på ca. 9 km. 

 

Efter kirkevandringen kører vi tilbage til Domkirken, hvor Kofoed kl. 15 holder en kort andagt i 

Sankt Andreas Kapel. 

 

Kirkevandringen 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.  

 

Husk at medbringe en madpakke, varmt tøj 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, vil det være en stor fordel med 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@km.dk telefon: 21 20 19 85. 

 

Roskilde Pilgrimsforening i samarbejde med Paul Kofoed Christiansen 

 

mailto:pkc@km.dk


 3 

 
Boserup Skov 

 

 

 

 
Lørdag den 4. maj  kl.  9–13.30, hvor vi sammen med sognepræst Ulla Britt Sørensen, 
Sankt Jørgensbjerg Kirke, mødes i Sognegården, Møllehusvej 120, Roskilde. Vi går til 
Boserup Skov med cellomusik og fortællinger om skoven. Vandringen er 12 km. Det er 
muligt efter ca. 6 km at tage bussen tilbage til Sognegården, hvis man synes 12 km 
bliver for langt. 
 
 
Og husk også at sætte kryds i kalenderen til vores Sct. Hans-vandring den 15. juni kl. 
10, hvor vi mødes foran Roskilde Domkirke og vandrer mod Sct. Hans Have. 
Vandringen bliver ca. 15 km. Der er et par detaljer, som ikke er faldet på plads, hvorfor 
programmet først sendes senere. 
 
 
Vi har glæden at viderebringe referat fra vores egen generalforsamling og  
Nyhedsbrev 1-2019 fra Viborg Pilgrimscentrum, se vedhæftede filer. 
 
Har du spørgsmål, kommentarer eller gode idéer er du altid velkommen til at kontakte 
formanden eller en anden fra bestyrelsen. Næste Nyhedsbrev i juni/juli. 
 
Vi vil ønske alle en rigtig dejlig sommer! 
 
Mange pilgrimshilsener 
 
p.b.v. 
 
Karin Førslev, formand 
Roskilde Pilgrimsforening 
 


