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Nyhedsbrev oktober 2019 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det blevet efterår og tid til Nyhedsbrev. 
Den 20. oktober havde vi en rigtig dejlig pilgrimsvandring fra Roskilde Domkirke til 
Trekroner Kirke. I den nye Kirke var der først foredrag og rundvisning. Det er en 
meget speciel kirke, lavet i beton og uden vinduer, kun ovenlys. Den danske 
billedkunstner Henrik Plenge Jacobsen har stået for udsmykningen i kirken. 
Derefter var der Højmesse ved sognepræst Asser Skude fra Bellahøj-Utterslev 
sogn. Vi havde fået lov til at spise vores medbragte madpakker i kirken og sluttede 
af med kirkekaffe inden vi i solskin vandrede tilbage til Domkirken.  
 
Her kommer datoer for tre nye arrangementer: 
 
Den 28. november kl. 14 inviteres ned i Sct. Laurentius Kirkeruin til rundvisning og 
foredrag og hvor der også fortælles om pilgrimme i Roskilde i middelalderen, 
efterfølgende servere kaffe og kage, se side 2. 
 
Den 30. november kl. 10 inviteres til den årlige Adventsvandring med 
efterfølgende gløgg og æbleskiver, se side 3. 
 
Den 16. januar kl. 19 i Byens Hus (lokale Under Gulvtæppet) inviteres til foredrag, 
hvor Karin Førslev og Niels Bundsgaard vil fortælle om pilgrimsvandring på 
Hærvejen. Foreningen er vært med et glas vin og chips. Til arrangementet er det 
p.g.a. stoleopsætning og indkøb nødvendigt med tilmelding til 
karin.foerslev@gmail.com Mobil: 40 10 40 98 senest den 13/1. 
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Rundvisning i Sct. Laurentius kirkeruin 
 
Vi mødes på Stændertorvet torsdag den 28. november kl. 14. Her kommer 
medarbejder fra Roskilde Museum og tager os med ned i Kirkeruinen og fortæller 
om Kirkeruinen og også om de muslingeskaller, som er fundet i Roskilde og 
omegn. 
Bagefter, kl. 15, går vi over i Byens Hus, hvor Foreningen er vært med kaffe og 
kage. Her bliver der også mulighed for at stille spørgsmål til nogle af Foreningens 
erfarne pilgrimsvandrere om pilgrimsvandring, udstyr m.m.  
Der er plads til 25, så det er efter først til mølle-princippet. 
Tilmelding til formanden karin.foerslev@gmail.com eller mobil 40 10 40 98 
senest den 24/11.  
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Adventsvandring 
 

 
 

 
 

Kære pilgrimsvenner, 
Lørdag den 30. november har vi vores årlige Adventsvandring. 
Ove har udarbejdet en spændende rute: 
 
Kl. 10 starter vi foran Roskilde Domkirke og går til Himmelev Skov (5 km) 
11.15 – 11.45 frokostpause (egen medbragte madpakke og vand) 
11.45 – 12.30 går vi videre til Himmelev Kirke (3 km) 
12.30 – 13.45 går vi til Domkirken (4 km) 
14.00 Andagt i Sct. Andreas Kapel ved sognepræst Maria Harms 
Efterfølgende gløgg og æbleskiver i Konventgården 
 
Af hensyn til bordopstilling og indkøb er tilmelding til formanden 
nødvendig: karin.foerslev@gmail.com eller mobil 40 10 40 98 
senest den 28/11.  
 
Arrangementet er gratis  
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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 en af dine venner, så kan de 
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 Viborg 
Pilgrimscentrum, se vedhæftet fil. 
Har du spørgsmål, kommentarer eller gode idéer er du altid velkommen 
til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen.  
Har du lyst til at give en praktisk hånd med ved de forskellige 
arrangementer må du også meget gerne kontakte formanden. 
  
Næste Nyhedsbrev kommer i december 2019. 
 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 
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