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Formandens beretning ved generalforsamlingen den 21/3-22 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Dejligt at se så mange. Det har jo desværre været endnu en speciel Corona-tid siden vores 
sidste generalforsamling den 8. september 2021. Så det er kun 6 ½ måned siden, at vi sidst 
havde generalforsamling. Men heldigvis ser det lysere ud nu. Og i Foreningen er vi også 
kommet godt ind i det nye år, hvor vi jo havde vores første pilgrimsvandring, 
Kyndelmissevandringen, den 5. februar med 25 deltagere. 
 
Vi har haft 8 bestyrelsesmøder. Ved bestyrelsesmøderne planlægger vi aktiviteter i 
Foreningen: pilgrimsvandringer og foredrag. Men vi har også arbejdet med en ny 
hjemmeside og en ny pjece. Vi håber på, at bl.a. disse 2 nye tiltag kan være med til at 
tiltrække også flere yngre medlemmer. For på sigt bliver det et problem med vores høje 
gennemsnitsalder. Ved møderne har vi også arbejdet med et årshjul, som er kommet til 
udtryk på Hjemmesiden, hvor medlemmer og andre allerede nu kan se, hvad der (mindst) 
kommer af vandringer og foredrag i det kommende år. Vi har også haft nedsat et 3-mands-
udvalg til at se på evt. vedtægtsændringer. Udvalget bestod af Tom Jensen og Paul Kofoed 
fra bestyrelsen samt Niels Bundsgaard. Der var ikke enighed i bestyrelsen. Vi vil arbejde 
videre med fokus på vedtægterne og herunder også, som et af vores medlemmer har gjort 
opmærksom på, se om betingelserne for ”æresmedlem” også skal stå i vedtægterne.  
 
 
 
 
 
Siden sidste generalforsamling, altså de sidste 6 ½ måned (og i den koldeste periode) har vi 
haft 5 pilgrimsvandringer: 
 
Høstvandringen den 11. september, hvor vi efter en andagt ved Domkirken kørte i vores 
biler til parkeringspladsen på Frederiksborgvej ved den smukke og helt specielle halvø 
Bolund. Vi spiste madpakken på toppen. Efterfølgende kørte vi videre til Gundsømagle Sø og 
vandrede i dette smukke område. Tom havde planlagt ruten på de 12 km. Vi sluttede med 
hyggelig fællesspisning i Byens Hus. 
 
Den 26. september havde Martin Ishøj tilrettelagt en hel speciel dag med ”klima” som 
omdrejningspunkt med pilgrimsvandring fra Lejre til Roskilde Domkirke, 15 km. I 
Konventhuset deltog vi den interessante samtalesalon om kristendom og klima med Sarah 
Hellebek. Og dagens finale blev Skabelsesgudstjenesten med Sarah Hellebek, Peter Fischer-
Møller, Sara Krøger Ziethen og Martin, ligeledes med temaet ”klima”. 
 
Den 31. oktober havde vi Kirkevandring, hvor Sarah viste sin bys smukke naturområde, 
Lynghøjsøerne. Vi vandrede rundt om 2 af de 3 søer. Den sidste sø kan man glæde sig til at 
vandre rundt om ved Kirkevandringen på søndag den 27. marts, reminder blev sendt ud for 
et par dage siden. 
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Helene og Tom havde tilrettelag den 10 km lange Adventsvandring den 27/11, hvor vi efter 
en kort andagt ved Domkirken vandrede til Trekroner Kirke og videre til Himmelev Kirke. 
Herfra tilbage til Konventgården, hvor Lone, traditionen tro, havde gløgg og æbleskiver 
parat. 
 
Den 5. februar havde vi den tidligere omtalte Kyndelmissevandring, hvor Tom havde 
planlagt en smuk rute på 10 km i Boserup Skov med spændende overraskelse i området ved 
Rørmosen. Vi startede med andagt ved Domkirken og sluttede med hyggelig fællesspisning 
ved Lenes pølsevogn. Vi havde valgt udendørs spisning, da Corona-tallet stadigt var højt. 
 
 
Foredrag: 
Vi har haft 1 foredrag, nemlig den 25. november, hvor Elizabeth Knox-Seith holdt et 
spændende foredrag om ”Den bevægelige spiritualitet” på Biblioteket. 
 
 
I Nyhedsbrevet orienteres om vores vandringer og foredrag samt andet, der vurderes at 
have interesse for vores medlemmer. Ligesom vi har fået nyt look på vores Hjemmeside 
arbejder vi på nyt look for Nyhedsbrevene. 
 
På vores Facebook-profil, som bestyres af vores medlem Henny Mortensen kan der ligeledes 
læses om vores aktiviteter. Flere i bestyrelsen er ikke på Facebook, selv overvejer jeg det 
kraftigt. 
 
Som tidligere nævnt, har vi fået ny Hjemmeside, som allerede nu fungerer godt, men vi 
arbejder stadig på, at den bliver endnu bedre.                   
Vi er meget glade for det gode samarbejde med Domkirken, hvor en præst altid beredvillig 
stiller op til af forestå en lille andagt for os. Vi er også glade for, at der er blevet et 
formaliseret samarbejde mellem Domkirken og Pilgrimsforeningen om 4 Kirkevandringer 
årligt. Desuden er der også blevet et formaliseret samarbejde vedrørende projektet 
”Pilgrimsvandring med plads til sårbarheden”. Gruppen består af Formand for 
Menighedsplejen i Roskilde Ane LaBranche, som udpegede mig til projektet, og Karenn 
Nielsen (som er frivillig i Menighedsplejen), og som sammen med Sanne Damborg fra 
Samvirkende Menighedsplejer. Desuden deltager Nina Nørgaard fra Kirke på Vej, Mette 
Munk Bie (sognepræst ved Sct. Jørgensbjerg Kirke og præst ved SHH, M2), samt Korsanger 
på SHH og Fjorden Frida Marie Jensen. Deltagerne i projektet er sårbare fra bl.a. 
Roskildehjemmet, Hanne Mariehjemmet, Maker Corner og SHH afd. M. Der er 
pilgrimsvandring en gang/måned og socialt samvær/netværksmøde/vandrekaffe ligeledes 
en gang/måned. Det er et projekt hvor vi er sammen, ikke dem og os. 
 
Vi samarbejder med andre pilgrimsforeninger: 
Foreningen af Danske Santiagopilgrimme 
Danske Kultur- og Pilgrimsruter 
Viborg Pilgrimscentrum 
Den Danske Klosterrute 
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Kommende arrangementer: 
 
Den nye bestyrelse lover at fortsætte med at lave spændende pilgrimsvandringer af 
forskellig længde, de korte i den kolde periode, som Adventsvandring og 
Kyndelmissevandring (ca. 10 km), Kirkevandringer (ca. 7 km) og noget længere forår og 
sommer, som bl.a. Forårsvandringen (22 km) den 30/3 
Sct. Hans-vandring (ca. 18 km) den 18. juni 
Niels Bundsgårds sommervandring omkring Nødebo (ca. 18 km) og der kommer snart en 
dato. 
Naturvandring med Martin Ishøy i forbindelse med Skabelsesgudstjeneste den 18. 
september. 
Vi er i gang med at planlægge en eller flere vandringer, hvor vi vil hjælpe Kommunen med at 
samle skrald i projektet ”Ren Natur” og ”Hold Danmark Ren”. Vi ved endnu ikke hvilken rute 
vi bliver tildelt. 
Og der kommer pilgrimsvandringer i forbindelse med Himmelske Dage 
Og den helt lange, som også kan tages i etaper, som omtalt i sidste Nyhedsbrev, fra Oslo til 
Rom. Jeg går selv med fra Hirtshals til Viborg. Troels Bech fra Santiagoforeningen går med 
hele vejen gennem Jylland, han er ansvarlig for denne strækning. 
I næste Nyhedsbrev annonceres Sognepræst Maria Königs pilgrimsvandring fra Viborg til 
Jelling den 13. – 20. juni. 
 
Vi har overvejet om vi som tidligere skal lave flerdages-pilgrimsvandringer. Foreningen har 
tidligere stået for 3, alle fra Roskilde til Maribo. Vi har ikke haft så meget mod på dette, 
både på grund af Corona-situationen, men også fordi vi havde annonceret sidste år den 
lange Klima-vandring fra Vadstena til Glasgow, her var kun 2 med fra vores Forening 
(Elizabeth og mig), ja og i år er der så den lange fra Oslo til Rom, som beskrevet i sidste 
Nyhedsbrev. Og, så har Santiagoforeningen en flerdages pilgrimsvandring ved en 
Stjernevandring på Himmelske Dage, men her var for få tilmeldte, så den er aflyst. 
 
 
Foredrag: 
 Martin Ishøy har givet tilsagn om at holde et foredrag om ”Pilgrimsvandring og undren”. 
Martin har forsket i begrebet undren og det passer jo fint ind i det, som mange oplever, når 
man går pilgrimsvandring med åbne sanser. 
Jeg har haft kontakt til Annedorte Ries, som har skrevet bogen ”Pilgrim” og som vi havde 
inviteret til at holde foredrag for os for ca. 5 år siden. Hun gjorde det rigtigt godt. Hun vil 
gerne komme igen og fortælle om en af sine nye vandringer. 
 Bestyrelsen vil love, at der indenfor det næste lille år bliver udbudt mindst 2 foredrag.   
 
 
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige stort tak til bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter, til det førnævnte 3-mandsudvalg, til de medlemmer, som har hjulpet med 
pilgrimsvandringer og foredrag og ikke mindst, tak til alle vores dejlige medlemmer for at 
være medlem og dermed støtte til Foreningen. TAK 
 
                                                                                 Karin Førslev 


