
Foreningen af Danske Santiagopilgrimme 
 
Bestyrelsens beretning 2010-2011 
 
Indledning 
Først en tak til alle, der er mødt frem til denne ordinære generalforsamling. Vi håber, vi får en 
konstruktiv debat om foreningens arbejde, og en god dag blandt gamle og nye venner. 
 
Bestyrelsens arbejde  
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling i Sorø således: 
 
Henrik Friediger, valgt direkte som formand på generalforsamlingen 2010,  
ansvarshavende redaktør for Pilgrimmen  
 
Vibeke Mørdrup, næstformand  
 
Carina Glunz, kasserer  
 
Niels Henrik Lieberkind, sekretær  
 
Troels Beck, kontakt til udenlandske søsterforeninger  og står for arbejdet med pilgrimsvejen 
gennem Danmark i samarbejde med Vibeke Mørdrup og  
 
Benny Gunge 
 
Else Dupont  
 
Suppleanter Anna Lise Bonde og Peter Glunz 
 
Else Dupont har på grund af sygdom ikke deltaget i bestyrelsens møder. Else har trukket sig fra 
bestyrelsen ved en mail af 12. august. Vi ønsker Else god bedring og tak for samarbejdet, der 
specielt har drejet sig om formidlingen af hospitaleros til vores tidligere samarbejdsrefugium, 
Aitzenea i Triacastela. 
 
Anna Lise Bonde arbejder nu på Grønland og har trukket sig som suppleant. 
 
Peter Glunz er indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem på bestyrelsesmødet den 26. august. 
 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder – inklusive ét her til morgen. Referaterne lægges ud på 
hjemmesiden, så alle kan holde sig a jour med bestyrelsens arbejde og meget gerne melde sig med 
ideer og tilbud om at gøre en indsats for foreningen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Bestyrelsen blev på den ordinære generalforsamling sidste år opfordret til at afholde ekstraordinær 
generalforsamling kun med dette ene punkt: Ajourføring af foreningens vedtægter.  Den blev 
afholdt den 14. maj i år i Middelfart. 
 
Som vedtaget på generalforsamlingen sidste år indbød vi de medlemmer, der havde foreslået 
ændringer til vedtægter til at deltage i arbejdet med at udforme de nye vedtægter. Alle tre meldte 
imidlertid afbud, og vi kunne derfor præsentere den ekstraordinære for bestyrelsens forslag. Da 
medlemmerne på den ordinære generalforsamling havde taget stilling til en række ændringsforslag 
til vedtægterne og hér havde afvist samtlige på nær et enkelt – forslaget om at formanden skal 
vælges direkte for en 2-årig periode på generalforsamlingen – fandt vi ingen grund til at fremsætte 
dem igen. 
 



Mere end 10 år er gået siden starten, og der var behov for ajourføring og præcisering af 
vedtægterne. Vi havde et godt møde i Middelfart med flere tekstforslag fra de fremmødte 
medlemmer til det af bestyrelsen fremlagte forslag til nye vedtægter. Efter en debat og afstemning, 
paragraf for paragraf, lå de nye vedtægter klar. De kan findes på foreningens hjemmeside. 
 
Der er ingen større ændringer. Formålsparagraffen er blevet ændret, så den på samme tid 
understreger, at foreningens hovedmål vedrører pilgrimsvejene til Santiago de Compostela og at vi 
er en bred pilgrimsforening, der sigter mod at inspirere til pilgrimsvandringer og informere om 
pilgrimsvejene.   
 
Samme dag nåede vi tema-gruppedrøftelserne, som vi som bekendt ikke nåede på den ordinære 
generalforsamling i Sorø sidste år, - samt en frisk tur langs Lillebælt til Hindsgavl Slot.  
 
Medlemmer og pilgrimspas 
Vi har haft et tilgang af nye medlemmer fra 1.040 til 1.389 – en stigning af  33% 
Sidste år blev der ekspederet 1.237 pilgrimspas – i år: 2.166 – en stigning af  75%! 
 
Er det organisk vækst eller ”Berthelsen-Effekten”? 
 
I kan glæde jer til regnskabet: kassereren kommer med en kanonregnskab! 
 
De årlige vandringer 
Ud over vores vandring langs Lillebælt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, har 
foreningen indbudt til en vandring fra Esrum til Hillerød i Nordsjælland. Vi var 23 der vandrede 
den smukke tur, hvis højdepunkter - ud over selve vandringen i den smukke natur og samværet med 
andre pilgrimme – var besøget i Nødebo kirke, hvor sognepræsten Eva Holmegaard Larsen bød 
velkommen og fortalte lidt om denne Nordsjællands ældste kirke og gav os nogle gode pilgrimsord 
med på vejen – og naturligvis kaffe og kage i Hillerød. Se mere om vandringerne på hjemmesiden 
og i Pilgrimmen. 
 
Pilgrimmen 
- er udkommet de sædvanlige to gange siden sidst – begge gange med 100 siders tekst og billeder. 
Vi håber bladet interesserer medlemmerne, da det er den absolut største enkelte udgiftspost i vores 
budget. Ros og ris modtages gerne – ligesom der skal lyde den sædvanlige opfordring til at skrive 
om sine oplevelser på Caminoen og sine overvejelser over pilgrimslivet. Ligeledes er der plads til et 
par flere medlemmer i redaktionen. Kom og tal med redaktøren! 
 
Hjemmesiden 
”Berthelsen-Effekten” kan også spores her: i December 2010 kunne vi sætte absolut rekord med 
21.000 besøgende! Herefter kan man se en vis ”mæthed” i statistikken – 93.000 besøg indtil nu, 
men der mangler 3 måneder indtil årets udgang… 2010 = grøn i diagrammet og 2011 = rød 
 
In memoriam: Arne Schmidt HF 
I år er der sket det sørgelige, at et af vore medlemmer, Arne Schmidt, er død under vandring på 
Caminoen. I Pilgrimmens seneste nummer har vi bragt en nekrolog. Bestyrelsen har bevilget et 
tilskud til mindesmærke for Arne på Caminoen. Vi udtrykker vores medfølelse med  Arnes enke, 
Pia Valbak Schmidt. Ære være Arnes minde. 
 
Vandreudstillingen 
Den vises i forbindelse med dette årsmøde og generalforsamling. Ellers har den været vist fire 
steder rundt omkring i det forløbne år. Det kunne gode have været flere og bestyrelsen håber, at 
flere medlemmer får lyst til at vise den i forbindelse med arrangementer i det kommende år. 
 
Hospitaleros  
Vi har opsagt samarbejdet med Aitzenea i Triacastela og begyndt et nyt med San Javiér i Astorga, 
nu med en slags kontrakt, en skriftlig fælles forståelse af vilkårene. Peter og Carina Glunz har 



arbejdet som hospitaleros i Astorga i en uge og skabt en god kontakt med Chus, som er daglig leder 
af San Javiér. Foreningen har doneret en Dyson støvsuger til erstatning af ”monstret” som 
hospitaleros tidligere kæmpede med – med bagtanken, at det kommer også vores medlemmer til 
gode. 8 medlemmer af foreningen har i år arbejdet som hospitaleros i Astorga. 
 
Aitzenea har indbudt til fornyet samarbejde på bedre vilkår, end de før har tilbudt hospitaleroerne. 
Om vi skal genoptage dette samarbejde, må den nye bestyrelse tage stilling til. 
 
Samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole                                                                            
Foreningen har siden 2008 samarbejdet med højskolen.  Vi har her i oktober lige gennemført den 
femte vandring på Caminoen i Spanien med start i Astorga og gået de 260 kilometer til Santiago 
med 18 deltagere. 

Kurserne/turene er primært for folk, som gerne vil prøve en pilgrimsvandring på Caminoen, men 
som er usikre på, om de kan klare sig selv og derfor gerne vil have lidt tryghed ved at være i selskab 
med erfarne ledere, at rejsen til og fra Caminoen er arrangeret, og at der er sikret sovepladser på 
refugierne. 

Vi har haft den glæde, at flere af kursusdeltagerne i de efterfølgende år på egen hånd er taget på 
vandring på Caminoen. 

Hjemkomstretræte 
Der er næppe tvivl om, at mange pilgrimme har behov for og lyst til at dele og perspektivere deres 
pilgrimserfaringer med andre – herunder at holde fast i de gode oplevelser på Caminoen og 
integrere dem i det daglige liv derhjemme. Foreningen har gennem nogle år arrangeret såkaldte 
retræter, hvor en sådan bearbejdning kunne ske. Ser vi på antallet af deltagere, har disse retræter 
ikke været nogen udpræget succes, selvom de, der har deltaget, ofte har udtrykt tilfredshed med 
arrangementet. 
 
I år har vi aflyst den udbudte retræte pga. manglende tilmeldinger. Vi forestiller os, at der skal 
udvikles og afprøves et nyt koncept. Interesserede bedes henvende sig til et af os 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Vandring mod Santiago – 1. etape 
Foreningen har koblet sig på et initiativ fra pilgrimspræsten i Viborg, Anette Foged Schultz om at 
vandre til Santiago fra Viborg i små etaper over de næste 10 år. To fra bestyrelsen vandrede med i 
år – og har til hensigt at fortsætte til næste år – og så langt kræfterne rækker. Det behøver jo ikke 
være den samme gruppe, der startede i Viborg, der vandrer ind i Santiago i 2022 – eller hvornår det 
nu bliver. Nogle stykker er allerede faldet fra af forskellige årsager og det er hensigten at supplere 
op til et par og tyve deltagere hvert år. 
 
Man kan læse om vandringen i det seneste nummer af Pilgrimmen. 
 
Vejprojekterne i Danmark 
Det har længe været bestyrelsens ønske at få undersøgt, om det er muligt at få afmærket 
de gennemgående vandreruter i Danmark med forbindelserne til Norge, Sverige og Tyskland med 
det kendte blå og gule muslingeskal-symbol, som alle pilgrimme til Santiago, kender. Nu er en 
informationsfolder fremstillet og sendes efteråret 2011 til de knap 50 berørte kommuner, med 
anmodning om et samarbejde om at få afmærkningspæle sat langs de fire hovedruter. 
 
Vi ved at mange allerede er godt i gang med udbygningen af Hærvejen i Jylland og ser frem til et 
samarbejde om ruteafmærkning samt information om overnatningsmuligheder samt seværdigheder 
undervejs på ruterne. 
 
Kontakt til vores nabo-foreninger 



Vi er blandt andet i kontakt med to pilgrimsforeninger i Norge: ’Pilegrimsfellsskapet St. Jacob’ og 
’Nidaros Pilgrim Centre’. I Sverige: ’Svenskakyrkan / Pilgrimscentrum i Vadstena’.  I Tyskland: 
’Pilgern in Schleswig-Holstein’ med henblik på idéudveksling mm. Senest har vi modtaget 
indbydelse fra den Hollandske pilgrimsforening  – til en  international pilgrims-konference her i 
begyndelsen af november. Vi bliver repræsenteret ved et medlem af bestyrelsen. 
 
Pilgrimskonference i Valencia 
Vivi og Henrik Tarp har deltaget som repræsentanter for foreningen i den 9. internationale kongres 
for Santiago-pilgrimsforeninger i Valencia fra den 20. til den 23. oktober 2011 – altså i sidste uge. 
Der kommer mere om arrangementet i næste nummer af Pilgrimmen. 
 
Henrik Tarp beretter:  
”Set ud fra en vandrende dansk pilgrim var det nok foredragene omkring Ruta del Levante, der går 
fra Valencia til Santiago, der kunne have interesse. Denne vej er nu markeret med tydelige skilte, og 
der er lavet yderst flotte kort og beskrivelser over hele vejen til Santiago. Det er ikke en "opfundet" 
vej, fordi der nu også skal være én fra Valencia. Vejen blev sammen med den fra Barcelona brugt 
flittigt af Italienske pilgrimme i middelalderen. Fortalt i et foredrag af en professor i 
middelalderhistorie fra Italien. Samt at disse, altså de italienske pilgrimme, også brugte en rute fra 
Cadiz op til La Plata og videre. 
 
Et kort foredrag om markerede pilgrimsveje i Polen. F.eks. en vej gennem hele Polen fra Ukraine til 
Tyskland. 
 
Der skete meget mere, men disse eksempler vil danske pilgrimme kunne bruge, fordi vi har skabt 
forbindelserne til de stedlige lokale pilgrimsforeninger.” 
 
Planer for og ideer til det kommende års aktiviteter  
Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring har til næste år 10 års jubilæum for deres arrangement af 
pilgrimsvandringer fra de forskellige fynske kystbyer til Odense i pinsen. Vi har tidligere stået for 
vandringen fra Nyborg, men denne aktivitet er blevet fravalgt for nogle år siden. Nu har vi 
imidlertid besluttet at tage aktiviteten op igen og vil i 2012 stå for en vandringen fra Nyborg til 
Odense. Vi håber mange af foreningens medlemmer vil slutte op om dette arrangement. 
 
En aktivitet, som er foregået år for år, er den såkaldte ’årlige vandring’ – eller måske ’de årlige 
vandringer’. De fortsætter også til næste år, hvor det på Sjælland er hensigten at fortsætte 
vandringen fra Hillerød, hvortil vi nåede i år. 
 
Som noget nyt vil vi – på initiativ af et af vore medlemmer – forsøge at arrangere en 3-dages 
pilgrimsvandring i det nordlige Skåne. Det bliver formentlig i april eller maj. Der kommer mere om 
det på hjemmesiden – og i næste nummer af Pilgrimmen. Der vil være plads til omkring 20 
deltagere. 
 
I 2013 har vi besluttet at gå ind i et samarbejde med tyske og norske pilgrimsforeninger om en 
vandring fra Hamburg til Trondheim. Vi vil stå for planlægningen af vejen gennem Jylland. Der vil 
blive mulighed for at vandre med hele vejen – eller blot et stykke af den - på samme måde som 
sidste års stafetvandring fra Trondheim til Santiago. (Efter generalforsamlingen er det blevet 
præciseret, at denne vandring er et initiativ taget af de tre pilgrimspræster i henholdsvis Hamburg, 
Viborg og Trondheim). 
 
Endelig kan vi fortælle, at vi overvejer at arrangere nogle foredrag rundt omkring i landet – såvel 
for nye som erfarne medlemmer. Følg med på hjemmesiden for flere oplysninger. 
 
Afslutning 
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
 


