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Nyhedsbrev september 2019 
 

 
 
 

 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det blevet september og vi har i Foreningen haft mange 
vandringer i det dejlige sommervej: CamØnoen den 3. – 6. juni, 
Sct. Hans-vandring den 15/6, vandring til Vadstena 20. – 24. juli, 
kirkevandring den 17. august med Sct. Jørgensbjerg Kirke og 
Høstvandring den 31. august.   
Vores næste vandring bliver, som tidligere meldt ud, i Boserup 
Skov sammen med Paul Kofoed Christiansen. Paul har planlagt en 
smuk rute. Se beskrivelsen på næste side. 
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Sensommer- 

kirkevandring 

i Boserup Skov 
 

Velkommen til en kirkevandring 

søndag den 15. september kl. 11.30 

i det smukke Sct. Hans område og 

videre ud i Boserup Skov. 

 
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 i Domkirken samles vi på Domkirkepladsen foran Domkirkens hovedindgang 

senest kl. 11.30. Herfra vandrer vi ned ad stien gennem Byparken til havnen og videre ud til 

Kællingehaven langs vandet til det smukke Sct. Hans område. Herfra går vi et lille smut ind i 

Boserup Skov, hvor vi holder en spisepause og nyder en hjemmebragt madpakke. Undervejs holder 

turlederen en kort refleksion med inspiration fra skaberværkets storhed og pragt. Vandringen er på 

ca. 8 km. 

 

På hjemvejen bliver der mulighed for at drikke kaffe og spise økologisk hjemmebag i Sct. Hans 

Have, inden Kofoed ved hjemkomsten kl. ca. 15 holder en kort andagt i Sankt Andreas Kapel i 

Domkirken. 

 

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.  

 

Det forventes, at deltagerne er i normal god fysisk form til en sådan vandring. 

 

Husk at medbringe en madpakke, varmt tøj og evt. regntøj. 

 

Tilmelding: 

Af hensyn til det praktiske overblik, vil det være en stor fordel med en forhåndstilmelding med 

navn, telefonnummer og mailadresse. 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
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Vi kan allerede nu melde ud, at Adventsvandringen på ca. 12 km 
bliver den 30. november kl. 10 fra Roskilde Domkirke. 
 
I bestyrelsen er vi i gang med at planlægge flere foredrag her til 
efterår og vinter, men mere om det, når foredragene er helt på 
plads. 
 
På vores vandringer og til vores foredrag er der plads til flere 
pilgrimme. Vi har derfor besluttet, at hvis man går og overvejer 
om medlemskab i Roskilde Pilgrimsforening er noget for dig, så 
kan du gratis afprøve det i resten af denne sæson. Så kender du 
nogen, som du kunne forestille dig har lyst til at være med i vores 
spændende og givende fællesskab, så kan de blot melde sig ind i 
Foreningen ved at sende en mail med navn, adresse og tlf.nr. til 
formanden: karin.foerslev@gmail.com  
 
Vi har glæden at videresende nyt fra vores søsterforening Den 
Danske Klosterrute. 
Har du spørgsmål, kommentarer eller gode idéer er du altid 
velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra 
bestyrelsen.  
Næste Nyhedsbrev kommer i oktober/november 2019. 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 
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