
Foreningen af danske Santiagopilgrimme 
 
Bestyrelsemøde  
hos Vibeke Mørdrup, Horserødvej 2, 2100 Ø,  mandag den 19. januar klokken 9.30 
til stede: Vibeke Mørdrup, Troels Beck, Henrik Friediger, Leon Johansen, Tone Kirkeby, Erik 
Staffeldt, fra sekretariatet: Peter Glunz, afbud fra Tommy Jensen, Martha Møller og Poul 
Brasch.  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse at referater fra de to sidste møder. Ok 
2. Valg af referet. Erik 

 
3.  Folder, stiprojektet Den danske Pilgrimsrute 

Hvad det vil koste at få lavet vores foldere, ca. 50 ialt på otte sider hver i A4-format plus to 
sider med fire sider på hver skal produceres mhp anvendelse i smartphone og udskrivning fra 
hjemmesiden. Erik læser korrektur på teksterne og sender dem til Peter, som sender de otte 
sider opsat til forfatterne. Link til kort angives i eller i forbindelse med  folderne på 
hjemmesiden. Waymarkedtrails for Sjælland og Fyn, Hærvejens kort i Jylland.  
Pris aftalt med Peter, som skal have tekst og fotos hver for sig. Erik redaktør på hjemmesiden 
(menu ”ruter i DJ”). Peter laver det tekniske. 
 
4. Stiarbejde Den danske Pilgrimsrute 
Referat fra mødet i Næstved. Meget positivt samarbejde i gang. 
Hærvejen - Nordjylland. Hærvejspasset afskaffet, 90 kr. for overnatning på Hærvejen indført. 
Der er flere ruter nu, dels via Løgstør til Hirtshals (Olavsveien), dels via Ålborg til 
Frederikshavn og til Frederikshavn via Sæby som alternativ. De arbejdes videre med 
folderne.  
  
3. Vores næste årsmøde, Kerteminde 31. oktober 2015. 
Hvem skal med? Vi inviterer gæster fra norske, svenske, tyske/holstenske pilgrimsforeninger, 
fire ialt, med henblik på at kigge udenfor de danske grænser. Danske ruter og nye 
pilgrimscenter i Maribo ønskes ligeledes præsenteret. Tema: vandreruter.  
 
4. Indvidelse af ruterne i Danmark.   
Referat fra mødet I Roskilde den 13. januar 2015. Overvejer stjernevandring til Roskilde eller 
Odense (evt. tre-fire hold à ca. 25 deltagere, pilgrimsgudstjeneste, fest om aftenen ca, 21.- 
23. august.  
 
5. Hjemmesiden. Må gerne få mere liv, bl.a. ved at arrangører meget gerne meddeler 
kommende arrangementer til Erik. 
 
6. Løbende sager. 
Leon tager kontakt med Den spanske Stats Turistbureau mhp samarbejde, bl.a. om 
udstillinger. 
Der har været arbejdet med at få fremstillet en t-shirt med foreningens logo. Stilles i bero. 
 
 
På vores sidste møde valgte vi Troels til næstformand. Bekræftet. 
Hvordan er forsikringsforholdene for hospitaleros? De skal spørge deres eget 
forsikringsselskab. Om man er på arbejdsmarkedet eller ej kan være afgørende.  



Samarbejdet med SpejderSport går på, at vores forening medvirker ved et foredrag i 
afdelingen i Nr. Farimagsgade i år. Vores hidtidige samarbejde ønskes drøftet og gerne 
udbygget. 
 Filmen om caminoen, ”Walking the Camino”, som vi har ydet tilskud til, vises i Holbæk i 
marts, formidlet af Jens Kjær Olsen. Annonceres på hjemmesiden som 
foreningsarrangement. 
Mødet slut kl. 15.06./es 


