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Nyhedsbrev december 2020 

 

 
 

 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det blevet december og her kommer årets sidste Nyhedsbrev. Denne 
Corona-tid er for de fleste på mange måder en svær tid. Også for Roskilde 
Pilgrimsforening. Vi havde glædet os til at udmelde ruten til den allerede 
annoncerede Kyndelmissevandring den 6. februar 2021. Da 
forsamlingsforbudets loft nu kun er 10 personer føler vi os nødsaget til at 
aflyse. 
I bestyrelsen havde vi også planlagt at melde datoer ud for Naturvandringer 
med Martin Ishøi og Kirkevandringer med Sarah Krøger Ziethen og Paul 
Kofoed. Vi har dog besluttet at afvente med at udmelde datoer og vandringer 
til vi må forsamles mindst 50. Desværre er der ikke noget der tyder på, at det 
bliver lige om hjørnet, da smittetallene er stigende. Vi håber dog på, at der er 
lys forude. Dette ikke mindst fordi vaccineringen af den danske befolkning 
starter om kort tid og om to måneder ser vi ind i foråret.  
Bestyrelsen arbejder dog på flere arrangementer, så vi er klar, når situationen 
igen er til det.  
 
I Foreningens vedtægter står der, at der skal afholdes generalforsamling i 
marts. Vi vil derfor allerede nu melde datoen ud, nemlig tirsdag den 23. 
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marts 2021 kl. 18 i Konventgården. Vi håber meget, at det bliver muligt at 
gennemføre generalforsamlingen denne dato. 
 
Det er tidligere oplyst, at vi vil udsende et spørgeskema til Foreningens 
medlemmer for at få inputs til at gøre Roskilde Pilgrimsforening endnu mere 
levende og spændende. Vi vil dog afvente med spørgeskemaet til det ser lysere 
ud med at kunne gennemføre pilgrimsarrangementer. 
 
Vi vil allerede nu annoncere, at Ellen og Paul Kofoed planlægger en tur til 
Bornholm den 27. til 30. august. Der er indkvartering på Hotel Siemsens Gaard 
i Svaneke og med halvpension. Der er planlagt flere pilgrimsvandringer i den 
smukke Bornholmske natur samt besøg på flere af Øens kendte og ukendte 
seværdigheder. Lyder dette til at være noget for dig, så kan du kontakte Paul 
på: pkc.roskilde@gmail.com  
Vi ved, at der er mange af Foreningens medlemmer, som har haft stor glæde af 
at være med på Pauls rejser til bl.a. Assisi og Bornholm, derfor har vi valgt 
gerne at ville orientere om ovenstående rejse. 
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Vi har glæden at formidle nyt fra vores søsterforening, Foreningen Den Danske 
Klosterrute, se vedhæftede filer om deres Nyhedsbrev november og december 

samt pjece om Den Danske Klosterrute. 
 
Vi har ligeledes glæden at videresende nyt fra Henrik Radich om vandring og 
overnatning på Langeland, se vedhæftede filer. 
 
 
Næste Nyhedsbrev kommer januar/februar 2021  
 
 

Vi vil slutte med at ønske alle 
en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende 2021 

 
p.b.v. 

 
Karin Førslev, formand 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


