
Referat fra bestyrelsesmøde i Roskilde Pilgrimsforening 

torsdag den 4. august  
. 

 

Deltagere i mødet: 

Karin, Tom, Elizabeth og Paul 

 

Dagsorden:   

 1.  Valg af referent og dirigent  

 2.  Siden sidst - regninger m.m. 

 3.  Status fra kasserer 

 4.  Evaluering af arrangementer siden sidst: 

      Himmelske Dage og Sct. Hans-vandring 

 5.  Kommende arrangementer (bl.a. dato og indhold 

      Adventsvandring og Sommervandring den 20/8) 

 6.  Referat (Marlene og Karin) 

 7.  Refundering af udgifter til kørsel i f.m. 

      planlægning af vandring (Tom) 

 8.  Vedtægter og forretningsorden (Paul, Tom og Niels) 

 9.  Pilgrimscenter i Roskilde 

10. Hjemmesiden, Facebook og Nyhedsbrev 

11. Velkomstbrev til den nye biskop Ulla Thorbjørn Hansen (Karin) 

12. Foreningens go-cards på Biblioteket, Byens Hus, andre steder (Karin) 

13. Evt. 

14. Næste møde(r) 

 

Ad 1: 

Paul valgtes til referent og Tom som dirigent. 

 

Ad 2: 

Intet at bemærke. 

 

Ad 3: 

I kassererens fravær meddelte Karin, at foreningen har en kassebeholdning på 12.143,75 kr. 

Foreningen har pt. 99 medlemmer. 

 

Ad 4: 

Himmelske Dage 

Der var på mange måder tilfredshed med forløbet af Himmelske Dage i Roskilde. 

 

Fint og alsidigt program. 

 

Måske var der lidt for mange programtilbud i forhold til antallet af deltagere. 

 

Mange har efterfølgende tilkendegivet, at det havde været en positiv oplevelse. 

 



Pilgrimsforeningen var repræsenteret i et fælles pilgrimstelt på Stændertorvet, i Naturgruppen i 

Byens Hus samt i gruppen Kirke, Ånd og Krop i Pilgrimslandsbyen i Sct. Hans Have. 

 

Ca. 100 pilgrimme fra forskellige vandringer frem til Himmelske Dage deltog i 

indgangsprocessionen frem mod indledningsgudstjenesten i Byparken. 

 

Der var ikke tilfredshed med informationsniveauet fra administrationen. Det anvendte IT-program 

var mangelfuldt. Materialet med diverse informationer om de enkelte aktiviteter var svært at 

overskue. Og lokationerne var svære at finde. Informationerne om de enkelte vandringer frem mod 

Himmelske Dage var også mangelfulde. 

 

Sct. Hans-vandringen  

Vandringen 18. juni i Buresøområdet havde 17 deltage. Der var stor tilfredshed med organisering 

og afvikling af vandringen, som var på ca. 20 km. 

Turen startede med en rundvisning i Jørlunde Kirke, hvor vi bl.a. beundrede de berømte 

kalkmalerier. 

Paul holdt undervejs en andagt, mens myggene frejdigt svirrede rundt og forsøgte at tage fokus fra 

præstens gode ord. 

Frokosten blev indtaget på et traktørsted ved Buresø og fortsatte til det middelalderlige tårn ved 

Bastrup Sø. Herefter vandrede vi tilbage til Jørlunde og tog bussen tilbage til Roskilde. 

 

Ad 5: 

Sommervandring 

Niels har tilrettelagt en sommervandring på 15 km. fra Hillerød til Esrum 20. august. 

 

Kirkevandring 

Karin har tilrettelagt en kort kirkevandring 4. september kl. 11.15 i Sct. Hans-området forud for 

bispevielsen af Ulla Torbjørn Hansen i Domkirken kl. 14. 

NB! Vandringen er efterfølgende blevet aflyst, da gudstjenesten kun er for inviterede 

deltagere. 

 

Kirkevandring 

Paul har i samarbejde med Martin Ishøj tilrettelagt en kirkevandring på Bognæs 18. september. 

Temaet er biodiversitet  

Efterfølgende foredrag og kaffe kl. 16 i Konventhuset.  

Kl. 17 skabelsesgudstjeneste i Domkirken. 

 

Adventsvandring 

Karin og Tom tilrettelægger en adventsvandring 26. november. 

 

Sct. Hans-vandring 

Der vil i juni 2023 blive afholdt en Sct. Hans-vandring. Mere herom senere. 

 

Tur til Vadstena 

Elizabeth arbejder på at arrangere en rejse til Vadstena i Sverige i 2023. Mere herom senere. 

 

Ad 6: 



Referater fra bestyrelsesmøderne vil fremadrettet blive bragt på foreningens hjemmeside. Se mere 

Ad. 8. 

 

Ad 7: 

Punktet udskudt til næste bestyrelesmøde. 

 

Ad 8: 

Vedtægter 

Ved mødet var der fuld enighed om at anbefale det fremlagte forslag til nye vedtægter til 

godkendelse på næste års generalforsamling. Forslaget fremsendes til foreningens medlemmer som 

bilag i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen i juni måned 2023. 

 

Forretningsorden 

Ved de seneste generalforsamlinger har bestyrelsen lovet at udarbejde en forretningsorden for 

bestyrelsens arbejde og foreningens drift. Forretningsordenen skal betragtes som bestyrelsens 

manual. Den skal ikke til afstemning blandt foreningens medlemmer på en generalforsamling. 

 

Forretningsordenen blev med små ændringer/tilføjelser godkendt i enighed. Den fulde ordlyd 

oplyses først ved næste års generalforsamling, da den skal samstemmes med evt. nye vedtægter. 

 

En foreløbig forretningsorden frem til generalforsamlingen næste forår blev godkendt. Den vil 

snarest blive bragt på foreningens hjemmeside. 

 

Ad 9: 

På baggrund af drøftelsen ved seneste generalforsamling vedr. tanker om et pilgrimscenter i 

Roskilde havde bestyrelsen en indledende samtale om emnet. Vi er klar over, at det er et næsten 

uoverskueligt projekt med mange aktører. 

 

Paul orienterede om en række sonderinger. 

 

Det blev besluttet, at Paul, som repræsentant for Pilgrimsforeningen, fortsætter med sonderingerne, 

og at han løbende holder bestyrelsen orienteret. 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget konkret at oplyse foreningens medlemmer om. Men på 

baggrund af drøftelsen på seneste generalforsamling, skal medlemmerne vide, at bestyrelsen er 

meget fokuseret på emnet. 

 

Ad 10: 

Punktet udskudt til næste bestyrelesmøde. 

 

Ad 11: 

Det blev besluttet, at Karin og Paul skriver et velkomstbrev til stiftets nye biskop Ulla Thorbjørn 

Hansen og her indbyder til et godt samarbejde med Roskilde Pilgrimsforeningen. 

 

Elizabeth kontakter Tom Bangslund Hansen om muligheden for, at han vil skære en flot 

pilgrimsstav som gave. 

 

Samtidig blev det besluttet at give en gave til den afgående biskop Peter Fischer-Møller. 



 

Gaven gives sammen med gruppen fra fredags-altergangen. 

 

Ad 12: 

Punktet udskudt til næste bestyrelesmøde. 

 

Ad 13: 

Intet at bemærke. 

 

Ad 14: 

6. oktober kl. 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


