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NYHEDSBREV SEPTEMBER 2022 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det igen tid til nyt fra Foreningen. Forsiden er denne gang prydet med 
et foto af Avedøre Kirke for at ære Ove Wickmann. Hans hustru Kirsten 
ringede den 16/8 og fortalte, at Ove stille sov ind den 15/8 på Hvidovre 
Hospital efter længerevarende alvorlig hjertesygdom.  
Kirsten og Ove var sammen med Finn Buhl med til at starte Roskilde 
Pilgrimsforening i 2005. Ove sad i bestyrelsen frem til 2020, hvor han ikke 
ønskede at genopstille. I Foreningen har han lavet et stort arbejde. Han har 
bl.a. tilrettelagt mange af de pilgrimsvandringer der gennem år og dag har 
været i Foreningen. Desuden har Kirsten og Ove holdt mange foredrag om 
deres mange pilgrimsvandringer i Europa. Ove og Kirsten var nogle af 
Foreningens mest berejste pilgrimme, de har vandret mange tusinde 
kilometer og har virkelig inspireret mange af os andre til at tage på 
pilgrimseventyr. 
Ove – og Kirsten – har givet så meget til Foreningen at det var helt naturligt, 
at de begge blev udnævnt til æresmedlemmer for to år siden. 
Ove har sammen med andre fra Santiagoforeningen været med til at markere 
den danske pilgrimsrute, næsten 1000 kilometer, gennem hele landet. I 
Pilgrimsforeningen har vi fulgt disse markeringer på mange af vores 
vandringer. 
Vores tanker går til Kirsten og familien. 
Æret være Oves minde.  
Vi var ca. 10 fra Foreningen, som 23. august deltog i den smukke bisættelse 
sammen med ca. 100 andre. 
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Foreningen var med til at sige ”på gensyn” og ønske Sarah Krøger Ziethen 
held og lykke, når hun sammen med familien tager til Tanzania i tre år for at 
arbejde for Danmission. Hun havde sidste gudstjeneste den 14. august med 
efterfølgende reception. 
 
Biskop Peter Fischer-Møller holdt sin sidste Fredags-altergang den 26/8 med 
efterfølgende reception, hvor flere fra Foreningen og bestyrelsen deltog og 
takkede for godt samarbejde. 
 
Ligeledes var flere fra Foreningen og bestyrelsen med, da vores nyudnævnte 
biskop Ulla Thorbjørn Hansen deltog både i vandringen og selve 
Skabelsesgudstjenesten den 18. september. Efter gudstjenesten fik 
biskoppen overrakt Foreningens gave, en vandrestav. Vandrestaven er lavet 
af Tom Bangslund Hansen. Staven er svensk asp, hentet ved skoven ikke så 
langt fra Vadstena Kloster. Øverst på staven har Tom skåret en engel. Englen 
er et symbol på den følgesvend der altid er med pilgrimmen på vandringen. 
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Kirkevandring: 
 
Vores næste vandring er en Kirkevandring. Datoen er for længst meldt ud, 
nemlig den 9. oktober.  
 
Vi mødes kl. 14 foran Domkirken og vandrer mod Sct. Hans Hospital. Her ser 
vi kirkegården og kirken i Kurhus.  
Herefter vandrer vi tilbage til Konventgården, hvor vi kl. ca. 16 får kaffe og 
kage.  
Selve vandringen er ca. 6 km. 
Vi slutter af med at deltage i aftengudstjenesten kl. 17.  
Det er så heldigt, at det er Paul Kofoed Christiansen, som står for 
gudstjenesten denne dag. 
Der er ingen tilmelding. 
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Foredrag: 
Egentlig havde vi aftalt et foredrag med Martin Ishøj i Konventgården med 
emnet ”Undren og forundring”. Men da man i Sct. Jørgensbjerg Kirke har 
planlagt en hel særlig sogneaften med både Martin, musik ved organist og 
pianist David Lau Magnussen og billedkunstner, forfatter m.m. Pernille 
Carstens den 27. oktober har Martin i stedet inviteret os til dette spændende 
arrangement. Flere af vores medlemmer kender allerede Pernille Carstens 
forunderlige kunst, som var udstillet i Byens Hus under Himmelske dage: 
 

 
 

Torsdag den 27. oktober kl. 19.30: 
Sted: Sankt Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde 
I århundredernes løb er evnen til at undre sig over naturen, musikken og 
billedkunsten blevet nedskrevet til noget for børn og magtesløse mennesker. Men 
hvis kloden, kulturen og vi skal have en god fremtid, må vi holde op med at lade det 
effektive ødelægge det underfulde. 
Det lægger aftenen op til med miniforedrag ved sognepræst Martin Ishøy, musik og 
forklaring ved organist og pianist David Lau Magnussen og billedværker ved 
forfatter, billedkunstner m.m. Pernille Carstens. 

Dørene åbnes ½ time før. 
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Adventsvandring: 
Traditionen tro har vi også i år planlagt en spændende Adventsvandring. 
Karin og Tom har planlagt pilgrimsvandring til det det helt specielle og 
smukke parkområde ”Roskilde Ring” den 26. november, se Toms beskrivelse: 
 
Årets Adventsvandring udgår fra Roskilde Domkirke, og via 
Allehelgensgade og Køgevej, kommer vi  gennem tunnelen og går til 
højre ad Knudsvej og følger den ca. 50 m og følger herefter stien 
højre om den gamle Roskilde Ring. 
Via grønne områder krydser vi Køgevej og går bag om Sygehuset, og 
pludselig er vi på Ny Østergade og går nærmeste vej til Østre 
Kirkegård, Margrethe Gården, Sct. Ib's Kirke, Roskilde Havn, Sct. 
Jørgensbjerg Kirke og tilbage til Konventgården, hvor vi får gløgg og 
æbleskiver. 
Ruten er 7.5 km, men den kan naturligvis ændres, hvis vejrliget er os 
imod.  
Af hensyn til indkøb og stoleopstilling tilmelding til formanden: 
Karin.foerslev@gmail.com senest den 21/11. 
Er der nogen, som ikke skal med på vandringen, men som gerne vil 
varme gløgg og æbleskiver i Konventgården må man meget gerne 
kontakte Karin på ovenstående mail. 
 

 
 
                            Foto fra parken Roskilde Ring 

KL. 12.00
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I næste Nyhedsbrev kommer der nyt om yderligere et foredrag og om 
vandringer i det nye år. 
 
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 
 

 




