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Nyhedsbrev april 2022 
 

Kære pilgrimsvenner, 
 
Så er det atter tid til Nyhedsbrev med oplysning om flere spændende 
arrangementer. 
 
Vi havde generalforsamling den 21. marts og den nye bestyrelse har nu 
konstitueret sig: Karin Førslev, formand, Paul Kofoed Christiansen, 
næstformand, Lone Lykkeboe, kasserer, Tom Jensen, bestyrelsesmedlem, 
Niels Bundsgaard, bestyrelsesmedlem og suppleant Marlene Sværke 
(sekretær og webmaster for vores hjemmeside) og suppleant Elizabeth Knox-
Seith.  
Vi har haft et bestyrelsesmøde og på det næste er ”drøftelse af 
pilgrimscenter i Roskilde” sat på dagsordenen. 
Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen kan læses i de to 
vedhæftede filer. 
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I dette Nyhedsbrev er det Sct. Ibs Kirke i Roskilde, som pryder forsiden. Ib er 
det danske navn for Jacob og apostlen Jacob er skytshelgen for pilgrimme. 
Roskilde TV har lavet en spændende, 30-minutters udsendelse ”Pilgrimsruten 
går gennem Roskilde”, som du kan se her 
 
                                                  http://youtu.be/WseFq14x1rs 

 

Ovennævnte TV-udsendelse om pilgrimsruter i Europa passer fint ind i vores 
første arrangement, som er sendt til medlemmerne i en særskilt mail: 
 

Invitation til omvisning og foredrag om pilgrimsfærd 
gennem tiderne på Roskilde Museum den 5. maj 2022 
 

 
 

På Roskilde Museum er der netop sat en lille udstilling op om pilgrimme 
gennem tiderne.  
 
Vi har i Roskilde Pilgrimsforening fået lavet et særarrangement for vores 
medlemmer, hvor museumsinspektør, ph.d. Laura Maria Schütze vil vise den 
lille udstilling og holde foredrag om pilgrimsfærd gennem tiderne, herunder 
om pilgrimme i Roskilde. 
 
14.15 mødes vi i forhallen på Roskilde Museum, Sct. Ols Stræde 3. 
14.30 – 15.30 omvisning og foredrag ved Laura Maria Schütze 
 
Foreningen betaler for foredraget (850 kr.), medlemmerne betaler  
selv entrébilletten (50 kr.) 
Efter foredraget er der mulighed for at købe kaffe i Museumscafé Klai 
 
Der er plads til 20 personer, så det er efter først-til-mølle-princippet med 
tilmelding til formanden: karin.foerslev@gmail.com  

http://youtu.be/WseFq14x1rs
mailto:karin.foerslev@gmail.com
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Få dage efter besøget på Roskilde Museum inviteres til Kirkevandring (er 
sendt til medlemmerne på særskilt mail): 

Kirkevandring på Bognæs søndag den 8. maj kl. 14 

 

 
 

Velkommen til kirkevandring, hvor målet denne dag er 
udsigtsposten i nærheden af Ørnereservatet 
Roskilde Domkirke og Roskilde Pilgrimsforening har indledt et samarbejde om 
afholdelse af fire årlige kirkevandringer, som indeholder de tre elementer: 
pilgrimsvandring, fælles kaffe i Konventgården og afsluttes med, at vi alle 
deltager i gudstjenesten kl. 17.  
Kirkevandringerne skal ses som en mulighed for at kombinere fysisk udfoldelse 
med en eftertænksom vandring med et kirkeligt og åndeligt fokus under Guds 
åbne himmel. Ved vandringen vil der være særlig opmærksomhed på 
skaberværket som en kilde til forundring, glæde og taknemmelighed. 
Vandringen ledes af tidligere sognepræst ved Domkirken Paul Kofoed. Det er 
sognepræst Sarah Ziethen, som forestår gudstjenesten kl. 17. 
 

Kl. 14 mødes vi foran Domkirkens hovedindgang. 
Herfra går vi samlet ned til parkeringspladsen ved Maglekilde på Maglekildevej, 
hvor bilerne kan parkeres. I samlet flok kører vi i privatbiler ud til 
parkeringspladsen ved Bognæs. Af ejeren af Bognæs har vi fået en særlig 
tilladelse til herfra at køre samlet ind i den første gård, hvor vi parkerer bilerne. 
Herfra vandrer vi af gode stier ud på det smukke næs frem til udsigtsposten i 
nærheden af Ørnereservatet. Vandringen er ca. 7 km. 
Kl. 15.45 kører vi samlet tilbage til Konventgården, hvor kaffen er klar. 
Kl. 16.45 går vi i samlet flok til Domkirken og deltager i gudstjenesten kl. 17. 
 

Tilmelding: 
Af hensyn til kaffebrygning og det logistiske vedrørende transport beder vi om 
tilmelding med oplysning om man kører i bil og hvor mange pladser man har i 
bilen. Send mail eller ring til: 
Karin: karin.foerslev@gmail.com eller mobil 40 10 40 98 

mailto:karin.foerslev@gmail.com


 4 

Og så kommer til Himmelske Dage den 26. – 29. maj, som blev beskrevet i 
sidste Nyhedsbrev. Du kan gå ind på www.himmelskedage.dk og læse det 
storslåede program.  
Og sæt kryds i kalenderen ved den 26. maj, hvor vi går ad pilgrimsruten fra 
Lejre til Roskilde: 
 

I forbindelse med Himmelske Dage vil der være flere 
pilgrimsvandringer. 
 

Her skal nævnes den pilgrimsvandring, som Roskilde Pilgrimsforening og 
Santiagopilgrimmene har lavet sammen. 

  
Vandringen starter Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 26. maj kl. 
8.30 fra Lejre Station. 
Vi fra Roskilde, som skal til Lejre med toget mødes på Roskilde Station, spor 1 
og tager toget, som afgår kl. 07.57. Klokken 8.30 går vi med den øvrige gruppe 
ad den smukke Pilgrimsrute/Skjoldungesti de ca. 16 km til Byparken i Roskilde 
Bypark. Her skal vi være med til den storslåede åbningsgudstjeneste kl. 14 
med internationale gæster, musik, kor, salmesang og forhåbentlig solskin. Så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
 

 

 
 
Fotoet er fra vores pilgrimsvandring på Skjoldungestien den 26. september 2021 

http://www.himmelskedage.dk/
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Kalkmaleri fra Jørlunde Kirke 
 
 

I mange år har vi haft tradition for en Sct. Hans-vandring og sådan bliver 

det også i år, nemlig den 18. juni. Helene Munksgaard, Ingrid Rørbæk og 

Tom Jensen har udarbejdet en meget smuk rute i området omkring Jørlunde 
og Buresø, se Toms beskrivelse: 

 
08.30      Mødetid ved bus 600S ved bagsiden Roskilde St./Køgevej 
08.40      Afgang med bus 600S ved bagsiden Roskilde St./Sygehussiden 
09.27      Ank. Jørlunde 
09.40      Rundvisning i Jørlunde Kirke 
10.30      Vandringen påbegyndes                
               Andagt   v/ Paul Kofoed 
12.00      Ank. til Hjaltes Cafê, frokost         4.6  -  
13.00      Afg. 
13.45      Ank. Bastrup Tårn                        2.8  -  
14.00      Afg. 
15.00      Ank.  Vestlige søbred Buresø      3.2  -  
16.30      Ank. Busstop Jørlunde                 5.0  -  
               Turens længde                           15.6 km 
                Bus 600S tilbage til Roskilde 
 
Til frokost har vi på Hjaltes Café bestilt lækker brunch til alle til 129 kr. pr. 
person, hvor Foreningen giver de 29 kr., så vi betaler hver 100 kr. 
 
 

Tilmelding senest den 10/6 til formanden: karin.foerslev@gmail.com 
 
 
 

mailto:karin.foerslev@gmail.com
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I forbindelse med Skabelses-gudstjenesten i Roskilde Domkirke den 18. 
september bliver der traditionen tro en pilgrimsvandring, som vores medlem, 
sognepræst Martin Ishøy leder. Det detaljerede program kommer, når tiden 
nærmer sig, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
I bestyrelsen er vi i gang med at planlægge nogle foredrag, men datoer er 
ikke på plads, så mere om det senere. 
 
Som pilgrimme er vi en gruppe, som bruger naturen meget. Selvfølgelig lader 
vi aldrig noget affald ligge efter os. Men det er der andre, som gør. 
Roskilde Kommune har iværksat et initiativ, hvor man som enkeltperson eller 
gruppe kan tilmelde sig til dette samle-skrald-initiativ. Man kan så låne 
gribetænger, veste og poser. Vil dette være noget for dig, så send besked til 
formanden: 
karin.foerslev@gmail.com,  så jeg kan få en fornemmelse af, hvor mange der 
vil være interesserede. 
 
Nyhedsbreve fra vores søsterforeninger Viborg Pilgrimscentrum og 
Foreningen Den Danske Klosterrute plejer at være vedhæftet vores 
Nyhedsbrev. Ovenstående Nyhedsbreve kan du nu læse på vores 
Hjemmeside: www.roskildepilgrimsforening.dk  
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du altid 
velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen. 
 

Mange pilgrimshilsener 
p.b.v. 

Karin Førslev, formand 
 

 
 

mailto:karin.foerslev@gmail.com
http://www.roskildepilgrimsforening.dk/

