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                Nyhedsbrev august 2020 
 
Kære pilgrimsvenner,  
Sommeren går på hæld og det er tid til Nyhedsbrev.  
På trods af de svære Corona-tider havde vi en meget inspirerende 
Naturandagt med sognepræst Martin Ishøy og det hele gik op i en 
højere enhed med ordene, naturen og musikken ved fløjtenist Gertie 
Johnsson i Boserup Skov.  
Traditionen tro har vi også haft Sct. Hans-vandring, hvor Tom havde 
tilrettelagt en spændende rute i Boserup Skov. Vi gik en ny rute helt 
ude langs Fjorden nord om Parcelgården. 
Ved begge arrangementer var der god tilslutning og vi var heldige 
med vejret. 
Bestyrelsen arbejder stadig på, at vi om ikke alt for længe kan få 
gennemført generalforsamlingen. Det der volder problemer er, at 
afstandskravene fortsat er 4 kvadratmeter pr. person. Det betyder, 
at vi ikke kan være i Den gamle Byrådssal, det største lokale i Byens 
Hus. Her må der kun være 22! Men vi håber som nævnt på, at der 
ikke kommer til at gå så mange måneder. Et af de emner, som 
bestyrelsen gerne vil diskutere på generalforsamlingen er, om det er 
muligt at få mere medlemsindragelse på alle niveauer ved de 
forskellige arrangementer i Roskilde Pilgrimsforening. Vi vil gerne 
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høre om medlemmernes ønsker og forventninger, men også 
spørgsmålet om deltagelse i den praktiske del med planlægning og 
udførelse af opgaverne. Der har været en tendens til, at en stor del 
af dette arbejde har ligget hos bestyrelsen. Vi overvejer, om det 
kunne være en idé at etablere små grupper til at varetage de 
forskellige opgaver, f.eks. en ”vandregruppe”, hvor tovholderen vil 
være en person, der har kendskab til at planlægge en tur og løse de 
udfordringer, der er forbundet hermed. Desuden skal der i gruppen 
være yderligere et antal medlemmer, så flere kan få erfaring med 
dette område. Vi vil også foreslå grupper, som kan stå for praktiske 
opgaver, f.eks. indkøb, madlavning, borddækning og oprydning 
bagefter. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen vil vi 
derfor medsende et spørgeskema, så den nye bestyrelse kan blive 
klogere på medlemmernes ønsker og tanker. Vi håber at alle vil finde 
tid og overskud til at besvare skemaet.    
 
Tirsdag den 18. august er der menighedsrådsvalg i Roskilde 
Domsogn. Måske er det noget for dig? I Roskilde Pilgrimsforening har 
vi et godt og givtigt samarbejde med præsterne i Domsognet, så 
derfor bringer vi nedenstående annonce: 
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Vores næste arrangement bliver kirkevandringen den 23. august, 
som Paul Kofoed Christiansen arrangerer; se hans beskrivelse her: 

 

       
 

Kirkevandringer i Domsognet 
 

Velkommen til to kirkevandringer i sensommeren/efteråret. 

  

Corona eller ej!  Nu prøver vi med to kirkevandringer i 

sensommeren/efteråret i vores skønne natur, som i den grad inviterer 

til at dele en fælles glæde over at vandre i Guds vidunderlige 
skaberværk. Og her er Roskilde bestemt ikke blevet forfordelt. Vi har 

så mange skønne naturområder, hvor vi sammen kan glæde os over at 

være en væsentlig del af Guds fantastiske skaberværk! Så derfor:  
 

Velkommen til to kirkevandringer søndag den 23. august og 

søndag den 25. oktober med mulighed for at kombinere fysisk 
udfoldelse med åndelig indsigt. Kirkevandringer er således ikke 

almindelige spadsereture men vandringer med et kirkeligt og åndeligt 
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fokus. Ved de to vandringer vil der være en særlig opmærksomhed på 
skaberværket som en kilde til forundring, glæde og taknemmelighed.  

 

Kirkevandringerne tager udgangspunkt fra Domkirkepladsen kl. 11.30 
efter højmessen. De er tilrettelagt af tidligere sognepræst Paul Kofoed 

Christiansen i samarbejde med Roskilde Pilgrimsforening og er på ca. 

7 – 8 km.  
 

Søndag den 23. august kl. 11.30 afvikles den første kirkevandring, 

hvor vi går ned til havnen og ud langs Kællingehaven og frem til 
Boserup skov. Her vandrer vi ad Den Gule Rute gennem et smukt og 

kuperet terræn. Undervejs holdes der en kort refleksion ledet af den 

gamle præst. Senere holder vi en spisepause, hvor vi indtager 
medbragte madpakker. På hjemturen gør vi stop i Sct. Hans Have, 

hvor der er mulighed for at købe kaffe og nyde havens økologiske 

kage. 
 

Tilmelding  

Af hensyn til corona-situationen er der et begrænset antal pladser på 
vandringen. Det er derfor nødvendigt med en tilmelding senest 

tirsdag den 18. august til undertegnede på pkc.roskilde@gmail.com 

eller mobil: 21201985. 
 

Søndag den 25. oktober inviteres til en vandring i Lejre med 

afsluttende andagt i den smukke kirke på Ledreborg Slot. Mere herom 
senere. 

 
For at deltage kræves det, at man er ”godt til bens”. Men der vil 

naturligvis blive taget hensyn, hvis der opstår gangbesvær undervejs.  

 
 

De bedste sensommerhilsener 

Paul Kofoed Christiansen 
Mobil: 21201985 

Mail: pkc.roskilde@gmail.com 

 
 

mailto:pkc.roskilde@gmail.com
mailto:pkc.roskilde@gmail.com
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Den traditionsrige Høstvandring bliver i år lørdag den 5. september. 
Vores medlem Jan Marott har planlagt følgende spændende rute: 
Mødested: Roskilde Domkirke kl. 9 
Vi vandrer mod Vor Frue Kirke, hvor der er andagt kl. 10.30 
Turen går videre gennem Hedeland.  
Kl. ca. 13 spiser vi vores medbragte mad. Derefter videre mod 
Vindinge Kirke, hvor vi er ca. kl.  14.30 og her bydes der på kaffe. 
Vi fortsætter nu mod Roskilde, hvor vi slutter med fællesspisning hos 
Jan og Gurli på Lærkevej 39 kl. ca. 17.  Her byder Gurli og Jan på pizza 
og en tår at drikke (et glas vin eller en øl/vand) – for en pris á 100 kr. 
Tilmelding senest den 2/9 til formanden karin.foerslev@gmail.com 
og indbetaling af 100 kr. på mobilePay 40 10 40 98. 
Vandringen er ca. 20 km. 
Vandringen kan afkortes hvis man støder til 10.30 i Vor Frue Kirke, 
Vor Frue Hovedgade 63, 4000 Roskilde eller 
Vindinge Kirke, Ved Kirken 10, 4000 Roskilde kl. 14.30.  
 

 
Hedeland 

mailto:karin.foerslev@gmail.com
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Vores medlem Elisabeth Knox-Seith har fået et af sommerens 
pilgrimsfoto med i Kristeligt Dagblads sommer-konkurrence ”Med 
troen på ferie”, se vedhæftede fil. 
 

 
 
Vi har også glæden at viderebringe nyt fra vores søsterforening Den 
Danske Klosterrute, se vedhæftede fil. 
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du 
altid velkommen til at kontakte formanden eller anden fra 
bestyrelsen.  
Næste Nyhedsbrev kommer september. 
 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 

 


