
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ROSKILDE PILGRIMSFORENING: 
 
Mandag den 21. marts 2022 kl. 18.00   
i Konventgården, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde 
52 deltagere med 9 fuldmagter, i alt 61 stemmer 
 

Referat: 
1. Valg af dirigent 
 

Niels Bundsgaard er valgt som dirigent 

2. Valg af referent og 2 
stemmetællere 

 

Rikke Ærtebjerg er valgt som referent 
 
Finn Claris Andreasen og Bjørn Thomsen er 
valgt som stemmetællere 
 

3. Formandens beretning  
v/Karin Førslev 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paul Kofoed fortæller om Himmelske 
Dage 

 

Formanden aflagde beretning. Se 
selvstændigt bilag.  
 
Der var spørgsmål til de uenigheder, der 
har været i bestyrelsen om 
vedtægtsændringer, bl.a. om antal 
bestyrelsesmedlemmer, om formand skal 
vælges af generalforsamlingen og om 
bestyrelsen skal konstituere sig selv.  
 
Himmelske Dage holdes hvert 3. år, sidste 
gang i Herning, i 2022 afholdes de i 
Roskilde med overskriften Grib Fremtiden.  
 
Biskoppen yder tilskud til arrangementet. 
Der er aktiviteter både torsdag, fredag, 
lørdag og søndag i Kr. Himmelfartsdagene, 
og arrangementet skydes i gang med 
åbningsgudstjeneste i Byparken Kr. 
Himmelfartsdag kl. 14.00.  
 
Der er mange aktiviteter for børn og unge, 
voksendebatter etc. I Skt. Hans-området 
opsættes bl.a. ’Kirkekatedralen’, et telt på 
9x15 m, og der etableres en 
Pilgrimslandsby omkring varmecentralen og 
i forbindelse med dette etableres gratis 
teltlejr med forventning om, at de 
pilgrimme, der overnatter dér, vil yde 
frivilligt arbejde. ’Glashaven’ i Skt. Hans er 
lejet til workshops, Broder Theodor 
kommer og deltager og er med i hele 



perioden. Der bliver afholdt et temamøde 
med temaet Naturen som en vej til Gud.  
 
Se mere på www.himmelskedage2022.dk, 
f.eks. under Pilgrimslandsbyen. Der er brug 
for frivillige, så meld gerne tilbage, om du 
har lyst til at hjælpe, f.eks. til at bemande 
en ’suppecykel’ eller som vejviser for 
udenbys folk til at finde til Skt. Hans Have 
og området. 
 
Martin Ishøy og Karin Førslev vil holde til i 
Orangeriet i Byens Hus, hvor der også vil 
være aktiviteter, bl.a. om natur og religiøs 
kunst, konceptet Den Grønne Samtalesalon 
og vandringer til Skt. Hans fredag 
formiddag. 
 
Der er også arrangementer med cirkeldans 
v. Eli Lykke 
 

4. Kassererens regnskab v/Lone 
Lykkeboe  

                  

Kassereren præsenterede regnskabet. 
 
Kommentar: Mht. ønsket om flere og yngre 
medlemmer kunne bestyrelsen overveje, at 
sætte beløbet ned, og så lade deltagere 
selv betale for smørrebrød etc. til 
arrangementer. I Danske 
Santiagopilgrimme får man pilgrimspas, to 
årlige blade og vandringer for 250 kr. 
 
Se næste punkt.  
 

5. Fastsættelse af kontingent  
 

Kontingent fortsætter uændret. 

6.  Indkomne forslag  
 

Se skrivelse udsendt med indkaldelse til 
generalforsamling 
 
Spørgsmål: Er det med vilje, at der ikke er 
fremsat forslag om at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal arbejde med at få 
etablere et pilgrimscenter i Roskilde? Nej 
 
Kommentar: Det udsendte fik et medlem 
op på stikkerne, fordi det blev opfattet som 
en kritik af den siddende bestyrelse og dens 
arbejde.  

http://www.himmelskedage2022.dk/


Bestyrelsen fremfører plan for at etablere 
en arbejdsgruppe, der bl.a. repræsenterer 
Roskilde Domsogn, Roskilde Kommune, 
Roskilde Pilgrimsforening, andre personer 
med erfaring omkring etablering af 
pilgrimshuse, etc. 
 
Der har tidligere været tale om muligheden 
for at oprette pilgrimscenter i en af 
domsognets bygninger, men det er ikke 
blevet til noget, derfor er det ikke blevet 
meldt ud.  
 
Bestyrelsen lover straks proaktivt at gå ind i 
arbejdet med at få oprettet et 
pilgrimscenter i Roskilde, men der er ikke 
truffet beslutning om, hvilken vej, det skal 
ske.  
 
Genopfriskning af vedtægternes §4, stk. 2, 
der opridser, at det skal ske i samarbejde 
med Roskilde Domsogn, Roskilde 
Kommune og andre lokale kræfter. 
 
Et medlem udtaler, at der altid har været 
plads til at byde ind, hvis de enkelte 
medlemmer havde idéer til aktiviteter og at 
bestyrelsen i øvrigt har gjort et stort 
arbejde for foreningen.  
 
En idé, der kan tænkes over: Bestyrelsen 
kan stifte en ny forening, der i samarbejde 
med lokale foreninger og organisationer 
skaber et pilgrimscenter, der samler mange 
interesser under samme tag, f.eks. efter 
’Ballerup-modellen’, hvor kommunen har 
stillet et hus til rådighed.  
 
Et medlem udtaler, at det er for tidligt at 
tænke i mursten. Vi skal i stedet for arbejde 
på at få udarbejdet en vision for, hvad vi 
ønsker.  
 
Uanset hvad, er foreningen en forening 
med plads til at medlemmerne kan udtale 
sig, og bestyrelsen skal tage forslaget til sig 
og arbejde konstruktivt videre med det, så 



det bringer foreningen videre, uden at 
nogen føler sig personligt fornærmet.   
 

7. Valg af bestyrelse  
 
På valg er:            
 
Formand Karin Førslev – modtager 

genvalg 
 
Lone Lykkeboe og Tom Jensen er ikke 

på valg i år 

 
 
 
 
Formand Karin Førslev blev genvalgt 
 
Marlene Sværke stiller op som 
bestyrelsesmedlem 
 
Niels Bundsgaard stiller op som 
bestyrelsesmedlem 
 
Elisabeth Knox-Seith stiller op som 
bestyrelsesmedlem 
 
Paul Kofoed Christiansen stiller op som 
bestyrelsesmedlem 
 
Poul Kofoed Christiansen fik 40 stemmer, 
Niels Bundsgaard fik 32 stemmer og begge 
er dermed valgt til bestyrelsen 
 
Elisabeth Knox-Seith fik 31 stemmer, 
Marlene Sværke fik 15 stemmer, og ingen 
af dem blev dermed valgt som 
bestyrelsesmedlemmer 
 
 

8. Valg af 2 suppleanter  
 
 

Marlene Sværke stiller op som suppleant 
 
Helene Munksgaard stiller op som 
suppleant 
 
Elisabeth Knox-Seith stiller op som 
suppleant 
 
Marlene Sværke fik 55 stemmer, Elisabeth 
Knox-Seith fik 45 stemmer, og de er 
dermed begge valgt til suppleanter 
 

9. Valg af 1 revisor 
 

Ulrich Løwe er genvalgt 

10. Valg af revisorsuppleant 
 

Dorthe Ulf Jacobsen er genvalgt 



11. Evt. 
 

Tak til Helene Munksgaard for tiden i 
bestyrelsen. Tak til Marlene Sværke for 
arbejdet med hjemmesiden. 

 
 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.15 efter pause til spisning ved optælling af 
stemmer på suppleanter.  


