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NYHEDSBREV OKTOBER 2020 

 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det tid til Nyhedsbrev. Jeg vil starte med at fortælle, at det 
denne gang lykkedes at afholde generalforsamlingen, nemlig den 
20. oktober. Det blev dog ikke, som vi plejer med smørrebrød og 
vin efter valghandlingen, da dette ikke er tilladt i Konventhuset på 
grund af Corona-situationen. Vi klarede det i stedet med ”middag” 
inden selve generalforsamlingen med mad ved pølsevognen på 
Torvet. De tilbagemeldinger vi har fået er, at det var et godt 
alternativ. Forud for generalforsamlingen fik jeg flere henvendelser 
om, at man meget gerne ville være kommet til 
generalforsamlingen, men at man var nødsaget til at takke nej fordi 
man selv eller et nært familiemedlem var i en sårbar situation. I alt 
havde 31 tilmeldt sig, dog kom et par afbud i dagene før 
generalforsamlingen.  
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Formandens beretning og referat af generalforsamlingen kan læses 
i de vedhæftede filer. Som det fremgår af referatet, måtte vi sige 
farvel til Kirsten Wichmann i bestyrelsen. Jeg og den øvrige 
bestyrelse vil også her i Nyhedsbrevet sige en stor tak til Kirsten. 
Hun har været med i bestyrelsen siden Foreningens start. Kirsten 
har været meget aktiv, god til at tage imod nye medlemmer og også 
holdt en del foredrag om flere af de mange pilgrimsvandringer hun 
sammen med Ove har været på gennem de sidste årtier i hele 
Europa. Ja, Kirsten og Ove er nogle af de mest berejste pilgrimme i 
Foreningen. Og deres vandrelyst og formidling heraf har smittet af 
på mange af os andre: STOR TAK! 
Her nedenfor ses et foto af Kirsten. Det er taget fra vores 
hjemmeside. Selvfølgelig ligner det Kirsten, og med de 
karakteristiske pilgrimssmykker, men i virkeligheden er hun meget 
mere smilende. 
 

 
 
Desværre er smittetrykket med Covid-19 igen steget. Dette har 
betydet, at der er kommet yderligere restriktioner, bl.a. brug af 
mundbind, og forsamlingsforbudet er nedsat til 10, foreløbig frem 
til den 23. november. 
Det høje smittetryk betød, at vi var nødsaget til at aflyse 
Kirkevandringen den 25. oktober. Vi håber på, at den kan 
gennemføres senere på året eller til næste år.  
Vi håber meget, at vores traditionsrige Adventsvandring den 28. 
november kan gennemføres. Selve den konkrete rute er ikke 
planlagt endnu, det bliver den på det førstkommende 
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bestyrelsesmøde den 12. november. Det ligger dog fast, at vi mødes 
om formiddagen foran Domkirken og slutter af med gløgg og 
æbleskiver. Så derfor, sæt allerede nu kryds i kalenderen.  
 

 
 
I bestyrelsen vil vi arbejde på at gennemføre de forskellige 
pilgrimsarrangementer med hensyntagen til Corona-situationen.  
Vi regner med, at vi i næste Nyhedsbrev, som udkommer i 
november/december, vedhæfter det tidligere omtalte 
spørgeskema til medlemmerne. 
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du 
altid velkommen til at kontakte formanden eller anden fra 
bestyrelsen. 
 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 

 


