
Efterår 2017 / forår 2018

Vil du med
på camino?
- bliv en del af fællesskabet



Som medlem af Danske Santiago-
pilgrimme bliver du en del af de 
millioner af pilgrimme, som gen-
nem mere end 1000 år har vandret 
gennem Europa mod Santiago 
de Compostela i det nordvestlige 
Spanien med apostlen Jakobs grav 
som mål.
Flere ruter fører til Santiago, over 
ældgamle broer, forbi mange histo-
riske kirker og gennem pragtfulde 
landskaber. Som vandrer på pil-
grimsruterne vil du møde menne-
sker fra mange lande og i alle aldre. 
Den sociale dimension er enestå-
ende og vandringen giver mulig-
hed for store kulturelle, historiske, 
personlige og religiøse oplevelser, 
indtryk og påvirkninger.

Den danske Pilgrimsrute
Foreningens stigruppe har afmær-
ket og kortlagt 985 km pilgrimsru-
ter gennem Danmark.  Den danske 
Pilgrimsrute er forbundet med 
Norge, Sverige og Tyskland og går 
mellem Hirtshals / Frederikshavn, 
Helsingør / Kastrup og den tyske 
grænse ved Rødbyhavn og Pad-
borg.

Trondheim i Norge og Vadstena i 
Sverige er gamle pilgrimsmål.  
På hjemmesiden finder du be-
skrivelser og links til GPS-kort, 
som kan downloades til tablet og 
smartphone. 
santiagopilgrimme.dk/ruter-i-danmark

Danske Santiagopilgrimme 
er for alle med interesse 
for pilgrimsvandringer

Vandringer
Foreningen arrangerer vandringer 
i Danmark samt ”startvandringer” 
for nye pilgrimme på caminoen i 
Spanien. 
santiagopilgrimme.dk/vandringer



Pilgrimmen
Foreningen udgiver medlemsbladet 
”Pilgrimmen”, som udkommer to 
gange årligt. 
santiagopilgrimme.dk/pilgrimmen

santiagopilgrimme.dk
På hjemmesiden finder du oplys-
ninger om ruterne, både i Dan-
mark og Spanien, samt en sværm 
af gode råd og vejledninger  om 
forberedelse og gennemførelse af 
pilgrimsvandringer.  
Du finder link til et planlægnings-
værktøj, hvor du selv kan forbe-

rede din rute og du kan også læse 
anmeldelser af pilgrimslitteratur. 

Bliv medlem
Du kan melde dig ind og købe 
pilgrimspas på hjemmesiden. Ved 
indmeldelse får du gratis velkomst-
pakke med emaljebadge, stof- og 
klistermærker med logo, pilgrims-
pas og seneste nummer af ”Pil-
grimmen”. Se kontingentpriser på 
hjemmesiden. Pilgrimspas koster 
25 kr. for medlemmer og 50 kr. for 
ikke-medlemmer.
santiagopilgrimme.dk/meld-dig-ind

Følg os på Facebook
Foreningens medlemmer deltager 
aktivt i Facebookgruppen:
santiagopilgrimme.dk

Kontakt os
Har du spørgsmål, forslag eller
idéer, er du velkommen til at 
sende en mail til:
sekretariat@santiagopilgrimme.dk



Om Danske Santiagopilgrimme
Foreningen er oprettet i 1999 og har  
1600 medlemmer (2018). Vi ønsker at: 

• Samle alle med interesse for og udbrede kendskabet  
til pilgrimsvejene til Santiago de Compostela 

• Medvirke til udvikling af de danske og nordiske  
pilgrimsveje 

• Holde forbindelse til pilgrimsforeninger i  
ind- og udland 

• Inspirere om pilgrimsvandringer og informere  
om pilgrimsvejene

• Inspireret

FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME
santiagopilgrimme.dk
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