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Foreningen af Danske Santiagopilgrimme 
 
 
Bestyrelsens beretning 2008 på 
Generalforsamlingen d. 25. oktober 2008 
 
Bestyrelsens arbejde 
I forbindelse med Henrik og Vivi Tarps udtrædelse af bestyrelsen pr. 27. august er foreningens 2 
suppleanter, Henrik Friediger og Hans-Peter Glunz, indtrådt. Bestyrelsen har den 1.9.2008 i enighed 
konstitueret sig således: 

– Bent Jul, formand 
– William Arentved, næstformand 
– Nils Henrik Lieberkind, sekretær 
– Carina Glunz, kasserer 
– Henrik Friediger, redaktør 
– Hans-Peter Glunz, webmaster 
– Kaj Højland, bestyrelsesmedlem 

 
Medlemsstatistik 
Foreningens har pr. 30. september 2008 858 medlemmer. Sidste år var vi godt 600 medlemmer. Så 
det er en ret stor stigning, idet det dog skal bemærkes at vi har 121 par-medlemmer, som i år er 
optalt som 2, svarende til stemmeberettigede medlemmer..  
 
Salget af pilgrimspas er også steget. Vi har udstedt omkring 1.300 pas i år. 
 
Vi kan oplyse, at foreningen har besvaret 1.200 – 1.800 mails fra medlemmer og andre 
interesserede. Forespørgslerne har drejet sig om alt mellem himmel og jord, dog fortrinsvist om pris 
for overnatning på refugier, spisesteder, beklædning, oppakning, bedste tid på året, antal kilometer 
pr. dag, hvor man skulle begynde og ikke mindst transport til og i Spanien.,  
 
Foreningens politik kan udtrykkes således: Vi ser gerne flere medlemmer, og vi vil gerne fastholde 
medlemmerne i flere år. Medlemmer skaber den nødvendige finansielle baggrund for foreningens 
virke. 
 
Medlemsaktiviteter 
Flere af Foreningens aktiviteter er refereret i Pilgrimmen nr. 14 og 15. Her skal kort nævnes en 
række at foreningens aktiviteter i 2008: 

• Hjemkomstretræte i Vejle, den 8.-10. februar 
• Pilgrim i Pinsen. Højskoleophold på Nordfyns Folkehøjskole 
• Foreningens årlige pilgrimsvandring fra Løvel til Viborg. Beklageligvis gik der kludder i 

indbydelsen til medlemmerne. Arrangementet foregik som en indvielse af den nye 
pilgrimsrute fra Frederikshavn til Viborg 

• Pilgrimsgruppe til Spanien, oktober 2008. Dette arrangement blev denne gang overført til 
privat regi, med Nordfyns Folkehøjskole og Henrik og Vivi Tarp som ledere. Foreningen vil 
stå for et eventuelt tilsvarende arrangement i 2009.  

• Vi har skaffet hospitaleros til refugiet i Triacastela. Benny E. Hansen vil fremover formidle 
kontakten til refugiet. 
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Foreningens kontakter - aktive 
Her skal nævnes de vigtigste officielle kontakter vi har været berørt af i år: 

• Møde med Nordtyske pilgrimme i Burg. Vejprojekt vedrørende Rostock, Lübeck og 
Glückstadt/Stade 

• Deltagelse i Pilgrimsseminar II i Viborg, den 11. januar 2008. Et arrangement som var 
tilrettelagt af Viborg Pilgrimscentrum 

• Kontakt til pilgrimspræst og planlæggere fra Lund, bl.a. vedrørende samarbejde og 
forbindelse af pilgrimsveje 

• Deltagelse i møde i Roskilde Pilgrimsforening om etablering af Roskilde Pilgrimscentrum 
• Drøftelser med Karen Vestergaard Poulsen om ’PILGRIMWAY: The Pilgrim Way – a 

Route to Cultural and Social Integration in Europe’. Det er et Grundtvig-projekt, godkendt 
af CIRIUS. Ansøger er Karen Vestergaard Poulsen 

• Drøftelser med formanden for Statens Kunstfond: Kunst i det offentlige rum. De har behov 
for at få viden om pilgrimsveje – og hvordan et kunstprojekt kan etableres langs en 
pilgrimsvej. 

 
Foreningens politik omkring samarbejde med andre foreninger og interesserede: Vi forholder os 
aktivt åben og inkluderende – som på Caminoen! Vi ønsker venskabelige kontakter til alle i 
pilgrimsbevægelsen. 
 
Kontakter – vedvarende 
Foreningen har også en række mere vedvarende kontakter – så at sige faste relationer, som vi vil 
sikre en langsigtet pleje. Her skal følgende nævens: 

• Kontakter til Pilgrimskontoret i Santiago de Compostela. De har givet os eneret til 
udstedelse af pilgrimspas i Danmark. 

• Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge, specielt vedrørende Pilegrimmen mv. 
• www.pilegrim.info (Pilotprojekt pilgrimsleden). De forvalter en flot norsk hjemmeside for 

vejene til Nidaros samt står for mange aktiviteter i feltet mellem den norske kirke og den 
norske kulturarvsstyrelse. (Eiler Prytz) 

• Pilgrim i Sverige, som er en paraplyorganisation i Sverige. De er meget aktive i europæiske 
sammenhænge og går med planer om vejprojekter. 

• Besøg i Vadstena – et par bestyrelsesmedlemmer har på privat initiativ sonderet forholdene i 
Sverige, dvs. specielt om hvordan Svenska Kyrkan forholder sig til pilgrimsvandring. 

 
Pilgrimsveje 
Her skal kort nævnes følgende 3 hovedaktiviteter: 

• Workshop om Pilgrimsveje, den 1. marts 
• Kortlægning af pilgrimsvej fra Frederikshavn til Viborg. Vi foretog indvielse den 31. maj 

2008 og offentliggjorde det på hjemmesiden 
• Repræsenteret i bestyrelsen for Herberger langs Hærvejen. Vi deltog ved indvielse den 1. 

juni 2008 med stand på Hald Hovedgård. 1/3 af deltagerne på vandingen til grænsen kom fra 
os. Vi vil arbejde for, at vores pilgrimspas kan give adgang til herbergerne – model for 
betaling undersøges 

 
Foreningens tankesæt om pilgrimsvejene er følgende: Pilgrimsvejene skabes af dem, der går dem. 
Vi i foreningen gør dem lettere at gå. 
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Hjemmesiden www.santiagopilgrimme.dk 
Vores hjemmeside er formentlig den mest besøgte hjemmeside for pilgrimme. Den bruges af 
medlemmer og en masse ikke-medlemmer. Vi føler, at vi har en stor forpligtelse til at formidle 
viden om pilgrimsvandring til især Santiago de Compostela. Siden var besøgt af 91.000 brugere i 
2007-2008. Der var 2 mio. hits i 2007-08. Gennemsnitligt betyder det at vi dagligt har 249 
besøgende, der hver har klikket 22 gange på vores hjemmeside. 
 
Hovedaktiviteterne har været følgende:  

• Foreningen har indgået aftale om Web-master, Peter Glunz 
• Stor tak til Steen Freudendal. Steen har efter 9 år ønsket at videregive arbejdet 
• Peter Glunz har relanceret hjemmeside, bl.a. med ny grafik og med nye ideer. 

 
Foreningen har følgende politik om at stille vores viden og artikler til rådighed på nettet: Offentlig 
information til brug for alle  – medlemmer såvel som ikke-medlemmer.  
 
Administrative forhold 
I takt med at foreningens medlemstal stiger og at pilgrimsvandring bliver en folkebevægelse, er 
også vores administrative arbejdsmængede steget. Bogholderi-systemet er fornyet og sammenkørt 
med processer, der ligger i forlængelse af hjemmesiden. Processerne med pasbestilling og 
indmeldelse er så godt som muligt blevet strømlinet – med stor indsats af Carina Glunz og Vibeke 
Nygaard-Rasmussen. 
 
Vi ser helst at medlemmerne benytter bestillingsformularen på hjemmesiden. 
 
Vi er i gang med indsamling af mail-adresser. Det vil kunne spare os for porto samt give bedre 
relation mellem bestyrelsen og medlemmerne, bl.a. om nyheder og arrangementer. 56 pct. af 
medlemmerne har afgivet mail-adresse. 
 
Husk, at vi er en forening uden ansatte – og et fint serviceniveau. Du må gerne melde dig til at 
hjælpe os! 
 
Pilgrimmen  - nr. 14 og 15 
Henrik Friediger har nu afløst Bent Jul som redaktør at Pilgrimmen. 
 
Redaktionen har lagt vægt på bredde 

– Nyheder 
• Typisk debat og historiske artikler 
• Fra den hjemlige pilgrimsbevægelse 
• Foreningens aktiviteter 

– Spiritualitet 
• Pilgrimsteologi 

– Pilgrimslivet 
– Pilgrimsveje 
– Boganmeldelser 
– Kuriosa 

 
Bestyrelsens ser Pilgrimmen som medlemmernes blad. Man kan ikke aflæse foreningens politik ud 
af artiklerne. Redaktionen venter på din artikel og dit bedste foto. 
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Planer for 2009 
Her omtales en ”ønskeliste”, for planen for 2009 udarbejdes af den nye bestyrelse 
 
Generelt vil bestyrelsen fortsat have opmærksomheden på, at vi er en landsdækkende forening med 
aktiviteter i hele landet. 
 
10 års jubilæum: Hovedaktiviteten i 2009 bliver foreningens 10 års jubilæum. Foreningen er stiftet 
den 13. november 1999, så vi skal have noget af en fest i efteråret 2009. Foreningen har en fin 
kassebeholdning, som kan lægge bunden under et arrangement. Et arrangementsudvalg skal 
etableres, som bl.a. kan tage stilling til sted, overnatningsmuligheder, program og underholdning 
 
Videreførelse af igangværende aktiviteter: 

– Pilgrimmen – og med fortsat mere opmærksomhed på brug af til hjemmesiden 
– Fortsat forbedring af hjemmesiden 
– Vejprojekterne  
– Kontakter til samarbejdsparter 
– Hjemkomstretræte ( fredag–søndag d.  13.-15. februar 2009 - følg med på hjemmesiden!!!!) 
– Samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole om ”Pilgrim i Pinsen” og muligvis også om en 

gruppe til Spanien i efteråret 2009  
– Årlig pilgrimsvandring 

 
Konsolidering af foreningens organisatoriske arbejde: 

• Bestyrelsesarbejdet tilpasses foreningens størrelse 
– Telefonmøder, workshops for interesserede, klare uddelegering (f.eks.: bestyrelsens 

beretning – ikke formandens!) 
• Administrative processer udbygges, så de bliver mindre belastende 

• Flere inddrages i arbejdet – fx hjælp til administration 
• Bedre pressearbejde 

 
Medlemmerne skal inddrages 
Bestyrelsen ønsker at inddrage flere medlemmer i foreningens organiserende aktiviteter. Til det 
formål har vi brug for at afdække den viden og de kompetencer, som vi kan trække på. Vi vil derfor 
bede dig om at udfylde omdelte skema med dit interesseområde. Så kan vi kontakte dig til fx: 

• Deltagelse i workshops 
• Konkret deltagelse i arbejdsgrupper 
• Konkret hjælp til bestyrelsen  

 
Det reviderede regnskab og budget 
Dette har sit særlige punkt og er beskrevet særskilt. 
 
Tak 
Bestyrelsen vil sige William Arentved tak for hans gode bidrag til samarbejdet i bestyrelsen og hans 
kolossale indsats med servicering af medlemmerne. Ligeledes ønsker bestyrelsen at sende en tak til 
Steen Freudendal for hans indsats som foreningens web-master i alle årene siden hjemmesidens 
start. Endelig ønsker bestyrelsen at sende Henrik og Vivi Tarp en tak for deres engagement med at 
starte foreningen i 1999 og deres mangeårige indsats som hhv. formand og sekretær. 
 
Desuden sender vi en stor tak til firmaet Glunz & Jensen for beredvilligt har stillet lokaler og 
faciliteter til rådighed for årsmødet. 


