
Referat fra bestyrelsesmøde i Roskilde Pilgrimsforening 

torsdag den 9. november   
 

 

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 

 5.  Kommende arrangementer  

 6.  Refundering af udgifter til kørsel i forbindelse med planlægning af vandring (Tom)  

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

8.   Hjemmesiden, Facebook og Nyhedsbrev 

9.   Brev fra Rikke Ærtebjerg (er fremsendt til bestyrelsen) 

10. Generalforsamling foråret 2023 

11. Næste bestyrelsesmøde 

12. Evt. 

 

 

Ad 1: 

Paul valgtes som referent og Tom som dirigent. 

 

Ad 2: 

Karin har fået en henvendelse fra Finn Buhl i forbindelse med hendes mindeord om vores 

æresmedlem afdøde Ove Wichmann. Karin skrev, at Ove havde været med til at stifte 

Pilgrimsforeningen. Det er ikke korrekt. Ove kom først med tre måneder senere! Finn har bedt om 

at få det korrigeret på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. 

 

Tom ville have foretrukket, at alle foreningens medlemmer på forhånd havde fået en meddelelse om 

Oves død og tidspunktet for hans bisættelse. 

 

Karin deltog i Santiagopilgrimmenes årsmøde 29. oktober i Fredericia. 

 

Santiagopilgrimmene efterlyser interesserede til markering på ruten fra Ringsted til Næstved. 

 

Ad 3: 

I kassererens fravær meddelte Karin, at foreningen har en kassebeholdning på 9.243,36 kr. 

Foreningen har pt. 98 medlemmer. 

 

Ad 4: 

Arrangementet omkring skabelsesgudstjenesten 18. september var meget vellykket med bl.a. 

følgende indhold: 

Vandring i området omkring Ledreborg med naturvejleder i Nationalparken Mikkel Eeg. 

Kaffe og ”grønne fortællinger” i Konventhuset. 



Gudstjeneste i Domkirken kl. 17. 

 

Kirkevandring i samarbejde med Domkirken 9. oktober i Sankt Hans-området med rundvisning og 

foredrag om kirken og Sankt Hans Have. 

Kaffe i Konventhuset og gudstjeneste i Domkirken ved Paul. 

 

Velbesøgt Foredrag i Sct. Jørgensbjerg Sognegård 27. oktober ved Martin Ishøj, som talte om sit 

seneste projekt om ”forundring”. Desuden var der musik ved organist og pianist David Lau 

Magnussen samt foredrag og fremvisning af Pernille Carstensens kunst. 

 

Ad 5: 

Adventsvandring 

Adventsvandringen 26. november er på plads. Den går til området omkring Roskilde Ring og er på 

7,5 km. Med efterfølgende andagt i Sct. Ibs Kirkeruin ved Ulla Brit Sørensen, afsluttende med 

gløgg og æbleskiver i Konventgården. 

 

Kyndelmissevandring 

4. februar planlægges der en kyndelmissevandring i området omkring Gevninge/Kornerup. 

Sognepræst Henriette Tatjana Brix Worm Andersen vil holde en andagt i den lille og hyggelige 

Kornerup Kirke. Elizabeth og Paul planlægger videre med Henriette. 

 

Forårsvandring 

Der planlægges en forårsvandring 15. april. Tom vil planlægge en rute. Niels Heiberg har efter 

mange forårsvandringer ønsket at give stafetten videre. 

 

Sct. Hans / Nattergalevandring 

24. juni holder vi en nattergalevandring fra Osted via Gl. Lejre til Roskilde. Tom vil fastlægge 

ruten.  

 

Sommervandring i Vadstena-området. 

Elizabeth Knox-Seith planlægger en sommervandring med udgangspunkt i Pilgrimscentrum i 

Vadstena i Sverige 31. august – 3. september. 

 

Kirkevandringer 

Pilgrimsforeningen afholder 4 årlige vandringer i samarbejde med Domkirken. Hidtil har det været 

med sognepræst Sarah Ziethen som repræsentant fra kirken. Sarah har fået 3 års orlov. I den periode 

ansættes en vikar pr. 1. januar 2023. Når ansættelsen er på plads, vil vi tage kontakt til vikaren og 

invitere til et samarbejde om kommende kirkevandringer. 

 

Ad 6: 

Bestyrelsen besluttede, at vi fremover betaler kilometergodtgørelse til den turleder, som planlægger 

vandringer, der omfatter kørsel. 

Når foreningens medlemmer lægger bil til deltagere på vandringer, hvor kørsel er nødvendig, skal 

deltagerne betale et lille bidrag til chaufføren. 

 

Ad 7: 

Karin vil placere foreningens go-cards i Sct. Jørgensbjerg Sognegård og i Jakobskirken.  

 



Ad 8: 

Punktet udsættes endnu engang til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad. 9: 

Paul kontakter Rikke Ærtebjerg og beder om yderligere informationer, inden vi tager stilling til 

henvendelsen. 

 

Ad 10: 

Generalforsamlingen 2023 er fastsat til 23. marts i Konventhuset kl. 18.00. Bestyrelsen mødes kl. 

17.15. 

 

Ad 11: 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 12. januar kl. 18.00 i Byens Hus (lokale: Verdensrummet). 

Karin sørger for kaffe og smørrebrød. 

 

Ad 12: 

Foreningens midlertidige forretningsorden vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

Karin vil kontakte kassereren og bede hende om at sende bestyrelsesmedlemmerne en opdateret 

oversigt med kontaktoplysninger på foreningens medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


