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FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
 
 
REFERAT fra bestyrelsesmøde torsdag den 04.06.2020 
 
Sted: Pilgrimshuset, Ballerup kl. 17.00 – 20.30 
Tilstede: Vibeke, Carsten, Troels, Tone, Rikke, Hanna, Kenni,  
Bøje, Jacob, Yvonne. 
Fraværende med afbud:  
Ordstyrer: Vibeke 
Referent: Carsten 
 
DAGSORDEN: 
 
1.0 Orientering 
1.1 Respons på sidste referat. Ingen bemærkninger. 
1.2 Arbejdsform i bestyrelsen, bl.a. mange og lange mails til alle fremfor at samle dem hos én, der så 
sender ud. Udsat. 
1.3 Forslag om, at sætte pkt. til drøftelse først i dagsordenen og tage pkt. til orientering til sidst. 
Forslaget fulgt. Ved punkter der ikke blev nået står ”udsat”. 
 
2.0 Kommunikation 
2.1 Hjemmesiden status. 
2.1.1 Aftalt at Kenni kontakter René og sætter ham nærmere ind i hans opgaver, samt 
opgavefordelingen mellem de to. 
 
2.2 Nyhedsbrevet status.  
2.2.1 Der er ryddet op i medlemsdatabasen.  
2.2.2 De sidste nyheder er under opdatering, herunder nye vandringer. 
2.2.3 Næste nyhedsbrev udkommer medio juni. 
2.2.4 Vedtaget, at der må være annoncer i nyhedsbrevet efter de vedtagne principper. 
 
2.3 Facebooksiden status. 
2.3.1 Udsat. 
 
2.4 Pilgrimmen status. 
2.4.1 Respons på seneste udgave, herunder nogle artiklers længde. Fremover ingen artikler over 
3.000 anslag. = ca. 6 sider tekst. 
2.4.2 Drøftelse af næste nummer (deadline 31.7. Udkommer september 2020). Diskussion om næste 
nummer, pga. stram økonomi, skal trykkes eller udsendes elektronisk. Stor enighed om, at 
Pilgrimmen skal udkomme på tryk. 
2.4.3 Drøftelse af redaktørens udstyr. Vedtaget at købe en McBook med hele Adobepakken for 4.000 
kr. Den nuværende labtop afhændes. 
2.4.4 Standard Danmarkskort -og udenlandske ditto som orientering om den enkelte artikels geografi, 
uden copyrightafgifter. Udsat. 
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3.0 Nyt fra Sekretariatet 
3.1 Der er pr. d.d. solgt 930 pilgrimspas. 
3.2 Pr. d.d. er der 1.277 medlemmer. 
3.3 Vedr. andre udbydere af pilgrimspas. Vi satser på et godt samarbejde. 
 
4.0 Økonomistatus 
4.1 Regnskabsstatus. Kassereren gennemgik den omsendte regnskabsstatus med restbudget. 
Vi har penge i kassen nu, men hvis vi ikke får flere indtægter vil der kun være 25.000 kr tilbage i 
marts 2021.  
4.1.1 Portoudgiften har været stor, men nu lægges portoen oven i det udsendte materiale. Forslag til 
at lægge et forsendelsesgebyr på udgående post. Vedtaget at tilskud til herberger stilles i bero pga. 
Den stramme økonomi. Næste årsmøde satser vi på at blive udgiftsneutralt.  
4.1.2 Vedtaget at annoncere en pakke med de seneste tre numre af Pilgrimmen for 100 kr. incl 
forsendelse.  
4.1.3 Forslag om at satse på indtægt på flerdagsturene. Vedtaget at der skal betales for at deltage i en 
pilgrimsvandring. Troels, Tone og Vibeke laver et oplæg.  
4.1.4 Vedtaget at forslå generalforsamlingen, at hæve kontingentet med 10% fra 2021. 
4.2 Forslag om at spare udsendelse på næste nr. af ”Pilgrimmen”. Vedtaget at udsende næste nr. i 
trykt udgave i samme udstyr og format som hidtil. 
4.3 Konsulentbistand til IT opgradering har hidtil beløbet sig til 1.650 kr. pr. md. Det forventes at 
blive holdt indenfor budgetrammen. 
 
5.0 PR aktiviteter  
5.1 Der er aftalt et møde om samarbejdet med Spejdersport. Hvor og hvem kan holde foredrag om 
andre ruter end ”Camino Francés”?  
5.1.2 Følgende meldte sig: Rikke: Den danske Pilgrimsrute på Sjælland. Kenni: Mozarabe. Bøje: Via 
de la Plata. Carsten: Aragaonés, Sanabrés, Midttyskland. Hanna: Den danske Pilgrimsrute. Camino 
Portogués.  
5.2 Der skal laves et standard-diasoplæg som støtte til den enkelte foredragsholder. Det gælder korte 
fakta om de mange ruter i Spanien, Europa og i Danmark og noget om Santiagoforeningen (formål, 
formidling, møder, cafeer, vandringer, organisering, medlemmer). Carsten og Kenni alver oplæg. 
5.3 Næste Pilgrimscafeer i skrivende stund: Herning Bib den xx og Roskilde den xx. Indsend til 
Kenni. 
5.4 Vedtaget at opgradere foreningens hjemmesideoplysninger om de forskellige pilgrimsruter i 
Spanien via opfordring til vores medlemmer om at komme med korte oplæg om deres erfaringer. 
5.5 Filmen ”Nur die Füsse tun mir leid” kan komme til DK med forfatteren. Hvad må det koste og 
hvornår er bedst? Carsten indhenter tilbud. 
5.6 Status på vandringer og rejser i udlandet. Aflyste i år. ”Cubus”, der kørte os til Norge sidste år, 
tilbyder lave priser for firedagesture.  
5.7 Evt. Samarbejde med Østjysk Pilgrimskreds. Udsat. 
 
6.0 Den Danske Pilgrimsrute 
6.1 Orientering om fondsansøgninger til pæle og skilte til Lolland-Falster, samt forarbejdet for 
udpegning af herberger på øerne. Udsat. 
6.2 Orientering om nedlæggelse af Messing-muslingeskaller v. Hanna. Arbejdet genoptages nu hvor 
kirkerne igen er åbne. De fem aftalte muslingeskaller er modtaget og klar til at blive lagt ned. Hanna 
aftaler tidspunkter for nedlægning af skaller og annoncerer, så der også kommer pilgrimme. 
6.3 Status for arbejdet i den nye Stigruppe v/ Vibeke. Udsat. 
6.3.1 Behov for bedre skiltning længere ude på Sjælland i forhold til Nordsjælland. Udsat. 
6.4 Planlagte og nye vandringer i Danmark. Udsat. 
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6.5 Den nye folder om danske vejkirker er modtaget. Bøje delte ud. 
 
7.0 Internationalt 
7.1 Hospitaleros og evt. nye samarbejdsherberger. Status v/Tone. Udsat. 
Bør vi sikre ens arbejdsvilkår alle steder, og er der nogle minimumskrav vi bør stille? 
7.2 Resultatet fra Pilgrimsmessen i Hamburg den 22.02. Se bilag 2. Udsat. 
7.3 Der er kommet mail fra Spanien med ny EUansøgning, som er udsendt til alle. Udsat. 
7.4 Forslag om økonomisk støtte til betrængte spanske albergues. Udsat. 
 
8.0 Årsmøde 2020  
8.1 Sted: Antvorskov kirkecenter, Slagelse. Status v/ Hanna. Ank. Kl 11.00 med snak og frokostbolle. 
Kl 12.00 Generalforsamling. kl 13.30. Kaffepause. 14.30 Fællessang. 15.30 Causeri om at være 
pilgrim v/ Inge, Hanna og Carsten. 16.30 Tak for i dag. 
8.2 Drøftelse af indhold og fordeling af opgaver. Sange. 
8.3 På valg er Hanna og Troels 
8.4 Dirigent. Solveig spørges igen. 
8.5 Hanna sørger for projector, lærred og mic/højtaler. 
 
9.0 Den danske Pilgrimshistorie 
9.1 Status for Arbejdsgruppen, der mødes den 05.06 kl 10.00 i Albergue Ballerup til sit 3. møde. 
Udsat. 
 
10.0 Nordisk samarbejde  
10.1 Opfølgning på Foreningen ”Danske Kultur- og Pilgrimsruter”, der holdt generalforsamling i 
Middelfart lørdag den 25. januar. Vibeke, Troels, Tone, Hanna, Grethe og Carsten deltog.  
10.2 Nordisk årsmøde i ACSOW / det nordiske samarbejde i Roskilde den 29.-30. marts blev aflyst 
pga. Corona epdimien.  
10.2.1 Der står intet i programmet om hvilke pilgrimsveje der mangler, og til hvor, altså intet om mål 
og midler. 
10.2.2 Troels har adviseret formanden for foreningen ”Danske Kultur- og Pilgrimsruter”, Uffe 
Vesterberg, at Foreningen af Danske Santiagopilgrimme forventer at træde ud efter næste 
generalforsamling og dermed af ACSOW samarbejdet. Vi finder den første forening for lille og svag, 
og den anden for ensrettet mod Nidaros og for dyr i medlemskab. Vi vil gerne det nordiske 
samarbejde, men det skal være til fælles bedste og på lige vilkår. Ovenstående vedtaget. 
 
10.3 Nordisk kristeligt pilgrimssamarbejde på Emmaus, xx 2021v/ Hanna. Udsat. 
 
11.0 Helligt år 2021 
11.1 Forslag om stafet fra Norden til Hamburg -og videre.  
Status for planlægningen. Ikke mere aktuelt pga. Coronapandemien. 
 
12.0 Næste bestyrelsesmøde 
12.1 Fredag den 04.09 kl. 17.00 , Fjordskrænten 42, 4200 Kalundborg 
 
13.0 Eventuelt 
13.1  
 
 
 
BILAG 1 
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1. Six Ways to Santiago. En meget berørende film for os der ikke havde set den før. 
2. Jens Kjær Olsen introducerede filmen på hvert spillested og bagefter talte han om pilgrimslivet 

i Spanien, bl.a. ved at pakke sin rygsæk ud. Et populært indslag. 
3. I Aalborg var der ca. 30 deltagere i Kulturhuset Trekanten i Aalb. Øst. Nordjysk 

Pilgrimsforening er tilsyneladende utilfredse med Foreningen af Danske Santiagopilgrimme og 
deltog ikke i annoncering af filmen. 

4. I Herning var der ca. 100 deltagere i kulturbiografen Ikast Bio. Biografen havde annonceret 
gennem deres kanaler og annoncen på Facebookgrupperne var fulgt op via flere supplerende 
opslag. Alle brocurer og ark om de kommende vandreture i Jylland blev udleveret. Ca. 60 
deltog efter forestillingen i Jens’ og Carstens praktiske oplysninger om vandringen. 

5. I Aarhus var der ca. 50 deltagere i DOKK1. Her havde ”Østjysk Pilgrimsforening”, på deres 
hjemmeside, lagt info om filmen ind og pr. for Foreningen af Danske Santiagopilgrimme. 
Denne forenings næstformand Thorkild Frøjk deltog. De har ca. 36 medlemmer. 

 
 

BILAG 2 
1. I Hamburg Pilgermesse deltog Grethe og Carsten. Ank. Fredag og stillede standen op. 

Om aftenen fællesspisning med en række andre deltagere. Vi fik forsonet os med vore 
norske pilgrimsvenner og havde en god samtale med Elizabeth Knox-Seith, der også 
var kommet. I messen deltog 50 udstillere fra Tyskland, Schweiz, Østrig, Norge, 
Danmark og Scotland. Vi vurderer at der kom godt tusind interesserede i løbet af 
lørdagen. 

2. Der var stor interesse for vores stand. Vi udleverede ca. 250 Hærvejsfoldere, en del 
plakater og en masse af de tyske postkort. Vi forklarede om alle de danske 
pilgrimsruter. MEN 

3. Vi skal fremhæve foreningens hjemmeside www.santiagopilgrimme meget mere i 
både det trykte materiale og på standen. 

4. Det samme gælder www.haervejen.dk fordi folk går hjem og søger oplysningerne på 
nettet. 

5. Det samme gælder Power Point foredraget (hvor der deltog ca. 60 i en fyldt sal). 
6. Måske en idé med en PC direkte opkoblet på nettet til at vise vores hjemmesider på 

standen. 
7. Det vil være fint med noget trykt materiale på engelsk og tysk om pilgrimsruterne på 

øerne og deres sammenhæng med Tyskland, Sverige og Norge. 
8. Vi bør sende dette materiale til vore tyske naboorganisationer, da deres bruchurer nok 

går til Padborg og Femarn, men alt nord derfor er hvidt land.Vedr. 
 
 
 
BILAG 3. Se nedenfor 
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