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PRESSEMEDDELELSE   Roskilde, d. 22.3.2020 
 

Gå en gudstjeneste 
En mulighed i sydbyen i Roskilde 

”Ved Jakobskirken tænder du et lys og så er du i gang.” 

Fra søndag d. 22. marts og en uge frem kan du gå en gudstjeneste i sydbyen i 
Roskilde. 3 km kirkegang med start ved Jakobskirken, Astersvej 11. Alene eller 
sammen med din partner, nabo eller gode ven. Med dine børn, med barnevognen 
og hunden. På din joggingtur eller på indkøbsturen. På det tidspunkt, som passer 
dig. 

Du skal have din salmebog og smartphone med, så du kan scanne QR-koder ind 
undervejs og opleve præsten ’live’. Og har du ingen af delene, tager du blot en 
printet rute ved kirken og læser de 7 poster undervejs på den kønne tur rundt i 
skoven og gennem haveforeningen. 

”Ordet ’kirkegænger’ får en meget konkret betydning. Det er nærmest en 
pilgrimsgudstjeneste, når vi individuelt og samtidig som del af et større fællesskab 
er sammen om 3 km gudstjeneste,” smiler sognepræst Mogens Ohm Jensen. 

I fri luft og med afstand til hinanden er der ikke smittefare. Alle opfordres til at 
spritte hænder og holde 2 meters afstand undervejs til dem, man følges med. 
Mennesker med sygdomssymptomer, med nedsat immunforsvar, luftvejslidelser 
eller kroniske sygdomme, og ældre som er svækkede, skal blive hjemme. 

Jakobskirken er ligesom alle andre kirker lukket, så at gå en gudstjeneste under 
åben himmel udfylder et behov. ”Vi følger statsministerens opfordring til at stå 
sammen uden at stå for tæt! Vi har brug for at blive berørt uden at røre ved 
hinanden. Med stærke salmer og ved at dele Guds Ord får vi mod og håb,” siger 
sognepræst Marianne Pedersen. 

Læsningerne på ruten er fra ’Bibelen 2020’, som udkom i fredags. Her får de gamle 
fortællinger nyt liv ved at blive fortalt på et nutidigt dansk, hvor flow og forståelse 
er i fokus.  

Vejledning om ruten og aflæsning af QR-koder med smartphone kan findes på 
kirkens hjemmeside www.jakobskirken.dk. 

Evt. ændringer i tilfælde af ændrede forholdsregler fra sundhedsmyndighederne vil 
blive meddelt på www.jakobskirken.dk  
 
Yderligere oplysninger hos: 
Sognepræst Mogens Ohm Jensen, tel. 6163 8122, e-mail: moje @ km.dk 
 
Foto: Mogens Ohm Jensen. Forslag til billedtekst: ”Under åben himmel – i mere end 
en forstand – kan du gå en gudstjeneste,” siger sognepræst Mogens Ohm Jensen. 
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