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Ny Vor Frue Kirke 

 
 
 

NYHEDSBREV SEPTEMBER  2020 

 
 
Kære pilgrimsvenner, 
 
Så er det blevet efterår og tid til Nyhedsbrev, hvor vi inviterer til nye 
spændende pilgrimsvandringer. 
  
Jeg starter dog med lige at se lidt tilbage og fortælle om i lørdags, hvor vi 
havde Høstvandring. Vores medlem Jan Marott havde udarbejdet en 
spændende rute i og omkring Hedeland. Sognepræst Tomas Feddersen stod 
for en berigende andagt i Ny Vor Frue Kirke.  
Efter frokost fortalte vores medlem Ingrid Rørbæk om Arne Andreasens nye 
(2018) pilgrimssalme ”På vej”, som vi også sang. Det er en salme, som er 
bygget over de syv pilgrimsord: langsomhed, bekymringsløshed, frihed, 
enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. Vi var alle enige om, at den er så 
god, at vi også vil synge den i fremtiden. Derfor kan du her på næste side se 
tekst og melodi.    
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Man skal ikke vente længe inden man igen kan snøre vandrestøvlerne og 
komme med på pilgrimsvandring, deltage i naturandagt og høre den poetiske 
fløjtenist Gertie Johnsson spille. Det hele kommer til at gå op i en højere 
enhed, da vi slutter med en bid mad (biskoppens hjemmebagte rugbrød) og 
lidt at drikke fra Herslev Bryghus og herefter deltager i ”skabelsesgudstjeneste” 
i vores smukke Domkirke. Se det udførlige program her: 

 
Pilgrimsvandring og alternativ gudstjeneste  
 
Søndag d. 20 september er en særlig dag med fokus på ”det daglige brød”. 
Mennesket lever ikke af brød alene, men også af åndelige og eksistentielle 
oplevelser. Det er også en slags ”dagligt brød”, og derfor går vi 
pilgrimsvandring. 
Karin Førslev og undertegnede har planlagt en lille pilgrimsvandring fra 
Vikingeskibsmuseet til Boserup Skov og tilbage igen. Vi går kl. 14.00. Når vi 
kommer ud i skoven holder vi en lille andagt, hvor fløjtenisten Gertie Johnsson 
spiller. Derpå går vi stille og roligt tilbage igen.  
Kl. 16.30 er vi uden for domkirken, hvor biskoppen vil tage imod os med 
hjemmebagt rugbrød. Herslev Bryghus vil være til stede.     
Kl. 17.00 holder vi ”skabelsestidsgudstjeneste” i Domkirken, hvor Folkekirkens 
Nødhjælps generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen prædiker op det daglige 
brød set fra hendes synsvinkel. Desuden medvirker biskoppen, pigekoret, 
domkirkepræsten Sarah Ziethen og undertegnede. Gudstjenesten varer en 
time.  
Kom og være med til det hele, eller hvad du har tid til.  
Sognepræst Martin Ishøy, mobil 2134-8180 
 

Bonusforklaring: 

Det daglige brød er alt det, vi har brug for til det gode liv. For små 500 år siden 
skrev Martin Luther, at det daglige brød var: ”Alt hvad vi behøver i livet så som 
mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, marker, dyr, penge, ejendom, god ægtefælle, 
gode børn, gode kollegaer, gode og sande myndigheder, god regering, godt vejr, 
fred, sundhed, ordentlig og ret tilværelse, gode venner og naboer”. I dag hører 
godt klima og miljø med på listen – og når vi beder Gud om det, er vi også 
forpligtet på selv at arbejde for det.  
Skabelsestiden er perioden fra 1. september til 4. oktober, hvor mange kirker i 
Europa og hele verden sætter særligt fokus på verden som skabt af Gud; både 
for at sætte klima og miljø på kirkernes dagsorden og for at fremme forståelsen 
af, hvad der ligger i, at verden er skabt af Gud. Der er en tid til alting, men man 
kan ikke alt samtidigt. Nu er det tid til at tænke på skabelsen og skabningen. 
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Roskilde Kloster 

 
 
 
 
 

Roskilde Kloster og andagt i Klosterkirken: 
 
 
Et par uger efter, nemlig den 4. oktober inviteres til Roskilde Kloster. 
  
Vi mødes kl. 10.45 foran Roskilde Domkirke og går til Klosteret.  
 
Kl. 11 ved indgangen, Sankt Peders Stræde 8E, fortæller Maiken lidt om 
Klostrets spændende historie og vi ser Kloster og Klosterkirke udefra. 
 
Kl. 11.30 deltager vi i Højmessen, hvor det denne dag er vores medlem  
Karin Skovbjerg Jensen, der prædiker. 
 
Vi slutter af med kirkekaffe og croissant.  
 
Af hensyn til indkøb af croissanter og brygning af kaffe tilmelding til 
formanden karin.foerslev@gmail.com eller mobil 40 10 40 98     
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Pilgrimsvandring i Kongernes Nordsjælland den 17. oktober: 
Niels Bundsgaard har planlagt en meget smuk rute, ca. 14 km: 
 
Kl.  9.15 Vi mødes ved Vedbæk Station og vandring til Vedbæk Kirke 
              (Afgang fra Roskilde Station kl. 7.59 til Hovedbanen 8.28, 8.42 videre til 
              Vedbæk, hvor toget ankommer kl. 9.08) 
Kl. 10 – 10.30 andagt i Vedbæk Kirke ved sognepræst Rune Reimer Christensen 
Kl. 10.40 Vandring via Bøllemosen (Jægersborg Hegn), Tuemose Slette til              
Rådvad, frokost, videre via Eremitagen og Ulvedalene til Peter Lieps Hus, hvor 
vi spiser suppe (ca. 100 kr.) Undervejs vil Niels fortælle lidt om landskabet vi 
vandrer i og også om planerne for Dyrehaven i de kommende 100 år. 
Efter hyggelig fællesspisning går turen til Klampenborg Station for at tage 
Kystbanen til Roskilde via Københavns Hovedbanegård. 
 
Tilmelding senest den 14/10 til formanden karin.foerslev@gmail.com  
eller mobil 40 10 40 98.  
  

 
Bøllemosen 
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Ledreborg Slot 

 
 
Søndag den 25. oktober inviteres til Kirkevandring med vores medlem Paul 
Kofoed, pastor emeritus, som har planlagt en smuk, kort rute i Lejre med 
afsluttende andagt i den smukke kirke på Ledreborg Slot. Paul skriver: 
 
Vi mødes foran Domkirken kl. 11.30. Herefter kører vi samlet i private 
biler fra parkeringspladsen bag Domkirkens nordside. Vi parkerer bilerne 
på parkeringspladsen for enden af Ledreborg Allé ved indgangen til 
Ledreborg Slotspark. 
  
Tilmelding til tidligere sognepræst Paul Kofoed Christiansen på 
mail: pkc.roskilde@gmail.com eller mobil: 21201985 
Tak, om nogle af jer vil stille bil til rådighed, så andre deltagere kan køre 
med. 
  
De bedste hilsener 
Paul 
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Som alle ved er mange ting præget af Covid-19-situationen. Således har 
vi desværre fortsat ikke fået afholdt vores årlige generalforsamling på 
grund af afstandsreglerne som kræver, at der er 4 kvadratmeter pr. 
person. Men nu er det lykkedes for bestyrelsen at låne Konventhuset. 
Da vi håber at se så mange som muligt beder vi om, at du allerede nu 
sætter kryds i kalenderen tirsdag den 20. oktober kl. 18. Det foregår i 
Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde.  
 
NB! Læg mærke til at det er KonventHUSET, ikke Konventgården. 
  
Om kort tid udsendes indkaldelse til generalforsamling i henhold til 
reglerne. 
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du altid 
velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen. 
 
Næste Nyhedsbrev kommer oktober. 
 
 

Mange pilgrimshilsener 
 

p.b.v. 
 
 

Karin Førslev, formand 
 

 
 


