
 1 

Nyhedsbrev april 2020 
 

 
                                                  Osted Kirke 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Der er sket meget i Danmark og resten af verden siden Nyhedsbrev 
februar 2020. Her var der glæde og optimisme med foråret, der stod 
for døren og dermed mange spændende pilgrimsarrangementer. 
Men så ramte Covid-19 Danmark og mangt og meget er ændret. 
Først og fremmest går vores tanker til de syge og deres pårørende. 
Dernæst til dem der har mistet arbejde og indtægt og til hele 
befolkningen, hvor vi alle må stå sammen for at begrænse smitten, 
således at specielt intensivafdelingerne kan følge med.  
Epidemilovgivningen er sat i værk og det betyder bl.a. at vi skal holde 
afstand og at vi kun må forsamles 10 ad gangen.  
Bestyrelsen besluttede derfor at aflyse generalforsamlingen med 
kort varsel. Det ville ikke være muligt at holde den, så vi kunne holde 
tilstrækkelig indbyrdes afstand. Så snart situationen normaliseres 
indkaldes til ny generalforsamling. 
Bestyrelsen har også besluttet at aflyse Forårsvandringen den 18. 
april, idet regeringen har besluttet, at vi højst må forsamles 10 
personer. 
Ligeledes aflyses naturandagten tirsdag den 21/4, men vi håber, at 
de to øvrige naturandagter den 26/5 og den 16/6 kan gennemføres. 
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Her i skrivende stund lyder det som om, at nogle restriktionerne 
ophæves. Vi håber derfor, at vi kan gennemføre Kirkevandringen 
med Paul Kofoed både den 17. maj og den 14. juni.  
Nedenfor har Paul beskrevet det udførlige program: 
 
 
Kirkevandring søndag den 17. maj 11.30. 
Dagens vandring foregår i Sagnlandet (ca. 6 km.) 
Vi mødes på Domkirkepladsen foran indgangen til kirken. 
Der er brug for transport i private biler. Bilerne parkeres i første omgang 
på Domkirkepladsen på nordre side af kirken. Herfra kører vi samlet ud 
til Ledreborg og drejer til højre forbi Golfklubbens klubhus. Lidt længere 
fremme til venstre er der en parkeringsplads, hvorfra vandringen 
begynder. 
Medbring gerne en madpakke samt kaffe/vand til eget brug. 
Vandringen arrangeres i samarbejde med Roskilde Pilgrimsforening og 
tidligere sognepræst Paul Kofoed Christiansen. 
Efter vandringen kører vi samlet ind til en kort andagt i Sankt Andreas 
Kapel i Domkirken kl. 15. 
  
NB! Der er brug for tilmelding og gerne også tilsagn om at lægge bil til 
transporten. 

  
Tilmelding til Paul Kofoed Christiansen: 
pkc.roskilde@gmail.com 
Mobil: 21201985 
  
Kirkevandring søndag den 14. juni 11.30 
Dagens vandring foregår ad Gul Rute i Boserup skov (ca. 6 km.) 
Nærmere herom i næste nyhedsbrev. 

 
 
 
 
 

mailto:pkc.roskilde@gmail.com
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                                                Hedeland 
 
 
Vores traditionsrige Sct. Hans-vandring bliver i år den 27. juni. Her 
har vores medlem Jan Marott udarbejdet en meget spændende rute 
omkring Hedeland. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Flere 
informationer i næste Nyhedsbrev. 
 
Bestyrelsen har egentlig besluttet, at Høstvandringen bliver den 5. 
september. Men samtidig vil vi også gerne, at det eventuelt kan 
lykkes med at gennemføre den meget populære Forårsvandring, som 
jo måtte aflyses på grund af, at vi kun må forsamles 10 personer. Til 
Forårsvandringen plejer vi at være over 30. Niels Heiberg er i gang 
med at finde ud af, hvad der kan passe ind i hans kalender. Flere 
oplysninger når tiden nærmer sig. 
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                                          Roskilde Kloster 
 
 
Søndag den 4. oktober inviteres til Højmesse og efterfølgende 
kirkekaffe i Roskilde Klosterkirke. Vi mødes ved porten kl. 11 (Sankt 
Peders Stræde 8E, 4000 - Roskilde). Her vil Maiken fortælle lidt om 
Klostret og kl. 11.30 går vi til Højmesse, som denne dag forestås af 
vores medlem Karin Skovbjerg Jensen. 
 
 
I Roskilde Pilgrimsforening plejer vi at have en eller to flere-dags-
vandringer. Den ene af disse er pilgrimsvandring mod Vadstena, se 
side 5. Imidlertid er Coronasituationen, ikke mindst i Sverige, 
uoverskuelig og ingen ved hvornår grænsen åbnes. Vi har alligevel 
valgt at sætte beskrivelsen i Nyhedsbrevet, så man kan overveje det, 
såfremt situationen bliver til det i juli måned. 
På grund af Coronasituationen har bestyrelsen besluttet ikke at 
arbejde på, at der arrangeres endnu en flere-dags-vandring denne 
sommer.  
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Vandring fra Ödeshög til Vadstena fra den 20. juli til 24. juli 2020 
 
Pilgrimscentrum Vadstena tilbyder en vandring i en smuk natur i området syd 
og vest for Vadstena og langs Sveriges næststørste sø Vättern. 
Der er 3 “vandredage” á ca. 20 km, og en “følgebil” vil sørge for transport af 
bagage og evt. “sårede” pilgrimme. 
I prisen er også indregnet: Fuld forplejning, 4 overnatninger, guide på hele 
turen og det hele til en særdeles favorabel pris på 2020 SKR = ca. 1500DKR. 
Ang. transport, så går der tog fra Roskilde til Mjölby og herfra bus til Ödeshög 
alternativ kørsel i egen bil (800 km). 
Vi har prøvet begge dele; i 2017 tog vi toget og sidste år kørte vi i egne biler, og 
prisen pr person var hhv. 1100 kr. med tog/bus og 800 kr. med bil. 
Hvis I er interesserede i at deltage i turen skal I gå ind på Pilgrimscentrum 
Vadstenas hjemmeside: www.pilgrimscentrum.se og se under menupunktet 
Program - der er en kort beskrivelse af turen og en elektronisk 
tilmeldelsesblanket. På hjemmesiden er der også mange andre interessante 
arrangementer organiseret af Pilgrimscentrum Vadstena. 
Hovedpersonen, når man er på disse “kanter”, er naturligvis den kanoniserede 
Hellige Birgitta af Vadstena (1303 - 1373), som levede der og satte sit præg på 
egnen omkring Vadstena, indtil hun, i en moden alder, forlagde sit domicil til 
Rom. 
Hendes relikvier er opbevaret i Klosterkirken i Vadstena, hvor adskillige 
pilgrimme valfarter til hvert år. 
Hvis det har forøget jeres interesse for turen, er I meget velkomne til at 
kontakte mig for flere informationer. Jeg vil så tilbyde mig som koordinator, og 
i første omgang se, hvor mange interesserede der er. 
 
Du er velkommen til at kontakte mig vedr. Pilgrimsvandring mod Vadstena: 
Mail: andreas.tom.jensen@gmail.com 
Mobil: 21 61 81 63 
 
Bedste pilgrimshilsener 
Tom Jensen 
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Vi håber at alle er raske og kommer godt igennem denne svære 
Coronatid. 
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du 
altid velkommen til at kontakte formanden eller anden fra 
bestyrelsen. 
 
Næste Nyhedsbrev kommer i maj.  
 
Rigtig god Påske! 
 
p.b.v. 
 
Karin Førslev, formand 
 
 
 
 
 

 


