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Nyhedsbrev december 2022 
 

 
 
Kære pilgrimsvenner, 
Så er det blevet december og tid til Nyhedsbrev. I Roskilde og omegn har sneen 
lagt sig smukt på tage, planter, græsplæner og marker. Det ser helt eventyrligt 
ud, ligesom på fotoet af vores smukke Domkirke. 
Den 26. november havde vi vores traditionsrige Adventsvandring. Klokken 12 
mødtes 26 glade pilgrimme foran Domkirken og vi vandrede ad en smuk rute til 
Roskilde Ring. På tilbagevejen gjorde vi holdt ved Sct. Ibs Kirkeruin, hvor 
sognepræst Ulla Britt Sørensen havde tændt stearinlys, så det hele var så 
smukt og gik op i en højere enhed med andagt og de 2 valgte salmer ”Det 
første lys er Ordet, talt af Gud” og ”Gå i mørket med lyset”. Vi sluttede, 
traditionen tro, med hyggeligt samvær og gløgg og æbleskiver i 
Konventgården. Flere pilgrimme spurgte om jeg kunne sætte teksten fra ”Gå i 
mørket med lyset” i næste Nyhedsbrev. Det er hermed gjort, se side 4. 
 
Her kommer nogle vigtige datoer i det nye år: 
 
4. februar: Kyndelmissevandring i området omkring Gevninge/Kornerup. 
Sognepræsten holder andagt for os i den lille og hyggelige Kornerup Kirke. 
Mere om ruten m.m. når tiden nærmer sig. 
 
Vores Forårsvandring bliver den 15. april. Tom er ved at planlægge rute. 
 
Sct. Hans-vandringen bliver den 24. juni, en nattergaletur fra Osted via Gl. 
Lejre til Roskilde. Tom er ved at fastlægge rute, så detaljer følger senere. 
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Sommervandring i Vadstena-området den 31. august til 3. september: 
Elizabeth Knox-Zeith planlægger en sommervandring med udgangspunkt i 
Pilgrimscentrum i Vadstena, Sverige. Detaljeret program følger senere. 
 
 

 
                                       Logo Pilgrimscentrum Vadstena 
 
 
Kirkevandringer: 
I samarbejde med Roskilde Domkirke afholder Roskilde Pilgrimsforening 4 
årlige Kirkevandringer. Kirkevandringerne er endnu ikke planlagt. Det plejer at 
være i samarbejde med Sarah Ziethen Krøger. Hun har, som tidligere oplyst, 
orlov i 3 år. Når hendes vikar er ansat, vil vi aftale Kirkevandringerne for 2023. 
 
Generalforsamlingen bliver den 23. marts 2023 kl. 18 
i Konventhuset. Indkaldelse med dagsorden m.m. i  
henhold til vedtægterne kommer senere. 
 
 
I ”Nyhedsbrev september 2022” skrev jeg, at vores medlem Ove 
Wickmann var med til at starte Roskilde Pilgrimsforening i 2005. Jeg 
er blevet bedt om at præcisere, at Ove (og Kirsten) først blev 
medlem ca. 3 måneder senere. Dette er hermed gjort. 
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Ligeledes skrev jeg i ovennævnte Nyhedsbrev om overrækkelsen af 
Foreningens gave, en vandrestok, til vores nye biskop.  
Ulla blev meget glad for gaven, se nedenstående foto: 
 

 
 
                                 Biskop Ulla Thorbjørn Hansen 
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           Gå i mørket med lyset 
 
            Gå i mørket med lyset. 

Gå i visheden om ikke at gå alene. 
Gå med lyset. Kom! 
 
Gå for andre med håbet. 
Gå mellem skred og fald. Gå i flakkende skygger. 
Gå – mærk at vi skal! 
 
Gå med sultne og trætte. 
Gå – vær den anden nær. Åbenbaring og nåde. 
Gå – Kristus er her! 
 
Gå, så bange, med modet. 
Gå med alt hvad du tror. Natten blir lys som dagen. 
Gå på Herrens ord! 
 
Gå – føl livet begynde. 
Gå med budskab om fred. Gå – lad hjerterne synge. 
Gå med kærlighed! 
 
Gå i mørket med lyset. 
Gå i visheden om ikke at gå alene. 
Gå med lyset. Kom! 
Tekst: Sten Kaalø, 2010 Melodi: Erling Lindgren, 2010 
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Den 29. oktober deltog Karin i årsmødet i ”Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme”. Vibeke Mørdrup oplyste, at der mangler 
stimærkere til strækningen fra Ringsted til Næstved på ”Den Danske 
Pilgrimsrute”.  
Interesserede kan kontakte Vibeke på v.moerdrup@gmail.com 
 

 
 
Har du spørgsmål eller gode idéer til pilgrimsarrangementer er du 
altid velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra 
bestyrelsen. 

Vi vil slutte med at ønske alle 
en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende 2023 

p.b.v. 
Karin Førslev, formand 

 


