
Foreningen	  af	  Danske	  Santiagopilgrimme	  
	  
	  

Bestyrelsens	  beretning	  2013-2014	  
	  
Indledning	  	  
Først	  en	  tak	  til	  alle,	  der	  er	  mødt	  frem	  til	  dette	  årsmøde	  og	  denne	  generalforsamling.	  	  
	  
Med	  dette	  årsmøde	  er	  vi	  rutinemæssigt	  igen	  rykket	  øst	  for	  Store	  Bælt.	  Vi	  har	  fået	  lov	  at	  være	  i	  
Marineforeningens	  Brøndbyafdelings	  lokaliteter.	  Marineforeningens	  medlemmer	  er	  tidligere	  
tjenstgørende	  i	  Søværnet.	  Måske	  er	  de	  mere	  eksotiske	  end	  vi	  er	  vant	  til.	  P-‐forholdene	  er	  ok,	  vi	  
regner	  også	  med	  en	  god	  forplejning	  og	  frisk	  luft	  tæt	  på	  hovedstaden,	  hvor	  det	  er	  svært	  at	  få	  
passende	  faciliteter	  til	  et	  møde	  af	  vores	  størrelse,	  som	  også	  er	  til	  at	  betale.	  
	  
Vi	  er	  i	  år	  87	  tilmeldte	  til	  årsmødet	  og	  generalforsamlingen.	  Sidste	  år	  var	  vi	  91	  og	  året	  før	  122.	  
Vi	  kunne	  godt	  være	  lidt	  flere	  og	  bestyrelsen	  vil	  drøfte,	  hvordan	  vi	  kan	  inspirere	  flere	  
medlemmer	  til	  at	  deltage	  i	  dette	  arrangement	  hvor	  der	  både	  er	  mulighed	  for	  at	  give	  sit	  besyv	  
med	  om	  foreningens	  arbejde,	  høre	  om	  og	  få	  inspiration	  til	  vandringer	  og	  ikke	  mindst	  at	  møde	  
andre	  pilgrimme.	  Vi	  hører	  naturligvis	  gerne	  fra	  jer,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  for	  at	  gøre	  årsmødet	  
endnu	  mere	  attraktivt.	  
	  
Vi	  synes	  selv,	  vi	  har	  fået	  sat	  et	  spændende	  program	  på	  benene	  og	  håber,	  at	  vi	  får	  en	  god,	  
hyggelig	  og	  spændende	  dag	  sammen.	  
	  
Lidt	  om	  året	  på	  Camino	  de	  Santiago	  
	  
Vejret	  spiller	  jo	  en	  stor	  rolle	  for	  pilgrimsvandringen.	  Foråret	  2014	  har	  været	  normalt,	  som	  vi	  
oplever	  det	  med	  skiftende	  sol	  og	  regn.	  Derimod	  har	  sommeren	  ikke	  været	  som	  vi	  er	  vant	  til.	  
Det	  har	  været	  mere	  ustadigt	  og	  ikke	  så	  varmt	  som	  normalt.	  De	  første	  to	  uger	  af	  september	  har	  
faktisk	  været	  varmere	  end	  det	  man	  oplevede	  i	  sommermånederne.	  Det	  har	  sikkert	  været	  en	  
fordel	  for	  pilgrimmene.	  De	  har	  ikke	  haft	  den	  til	  tider	  ulideligt	  bagende	  sol	  hængende.	  
	  
Antallet	  af	  pilgrimme	  er	  siden	  sidste	  generalforsamling,	  hvor	  der	  blev	  foretaget	  en	  summarisk	  
optælling	  (fra	  sept.	  2012	  til	  sep.	  2013)	  steget	  med	  ca.	  15.000	  til	  omkring	  230.000.	  Omkring	  
halvdelen	  -‐	  120.000	  -‐	  kommer	  alene	  i	  de	  tre	  sommermåneder.	  Vores	  hjemmelsmand	  i	  det	  
spanske	  kan	  dog	  fortælle,	  at	  pilgrimsstrømmen	  i	  juni	  og	  juli	  ikke	  havde	  været	  så	  massiv	  som	  I	  
de	  foregående	  år,	  mens	  der	  i	  september	  har	  været	  rigtig	  mange	  pilgrimme.	  Måske	  har	  det	  
noget	  at	  gøre	  med	  et	  relativt	  stigende	  antal	  pilgrimme	  fra	  andre	  lande	  –	  især	  fra	  USA.	  
	  
Ser	  vi	  på	  hvordan	  de	  fordeler	  sig	  på	  nationer	  er	  der	  nogen	  ændringer	  der	  falder	  i	  øjnene.	  Man	  
kan	  ikke	  længere	  kalde	  Pilgrimsvejen	  for	  Den	  Franske	  Vej.	  Den	  burde	  kaldes	  Den	  Tyske	  Vej.	  
Det	  anede	  os	  nok,	  men	  at	  Italien	  er	  er	  helt	  oppe	  i	  rækken	  er	  noget,	  der	  sket	  inden	  for	  de	  
seneste	  år.	  Og	  som	  vi	  fortalte	  sidste	  år,	  er	  Korea	  også	  med	  oppe.	  En	  gennemgang	  af	  hver	  
måned	  viser	  dog	  at	  koreanerne	  for	  	  det	  meste	  kommer	  i	  de	  kolde	  måneder.	  USA	  er	  ligeledes	  
kommet	  godt	  med	  og	  kommer	  nu	  ind	  på	  en	  tredjeplads.	  blandt	  udlændingene.	  Der	  er	  
naturligvis	  flest	  spaniere	  på	  de	  spanske	  pilgrimsveje.	  
	  
Ser	  vi	  derimod	  på	  antallet	  af	  pilgrimme	  noteret	  i	  Santiago	  og	  sammenligner	  med	  landets	  
størrelse	  vil	  Danmark	  ligge	  helt	  i	  top	  sammen	  med	  Belgien	  og	  Irland.	  I	  2013	  kom	  der	  1757	  
danskere	  til	  Santiago.	  Irland	  vil	  ligge	  i	  top	  med	  5012	  pilgrimme	  i	  2013,	  men	  det	  er	  jo	  også	  et	  
rent	  katolsk	  land.	  Vi	  synes,	  vi	  kan	  være	  stolte	  af	  den	  danske	  deltagelse	  på	  Caminoen.	  
	  
Samtidig	  kan	  vi	  fortælle,	  at	  den	  galiciske	  regering	  frem	  til	  det	  næste	  hellige	  år	  i	  2021	  vil	  
forbedre	  vejen	  gennem	  Galicien	  på	  en	  række	  punkter.	  Der	  er	  foreløbig	  sat	  120	  mio.	  euro	  af	  til	  



formålet.	  
	  
Bestyrelsens	  arbejde	  	  
Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  efter	  sidste	  års	  generalforsamling	  på	  Houens	  Odde	  ved	  Kolding	  
således:	  
	  
Henrik	  Friediger,	  valgt	  direkte	  som	  formand,	  	  ansvarshavende	  redaktør	  for	  Pilgrimmen	  	  	  	  
	  
Vibeke	  Mørdrup,	  næstformand	  	  	  	  
	  
Troels	  Beck,	  står	  for	  arbejdet	  med	  afmærkning	  af	  pilgrimsvejen	  gennem	  Danmark	  i	  
samarbejde	  med	  Vibeke	  Mørdrup	  og	  Tone	  Kirkeby	  
	  
Erik	  Staffelt,	  webredaktør	  og	  medlem	  af	  redaktionen	  
	  
Leon	  Johansen,	  kasserer	  	  	  	  
	  
Tommy	  Jensen,	  udenlandske	  kontakter	  
	  
Hanne	  Olsen	  
	  
Christina	  Lucas,	  der	  er	  suppleant	  og	  kører	  sekretariatet,	  sekretær	  	  
	  
Tone	  Kirkeby,	  suppleant	  
	  	  	  
Kort	  efter	  konstitueringen	  valgte	  Hanne	  Olsen	  at	  træde	  ud	  af	  bestyrelsen	  og	  lægge	  sine	  
kræfter	  i	  stiarbejdet.	  Tone	  Kirkeby	  overtog	  hendes	  plads.	  
	  
Referaterne	  fra	  bestyrelsesmøderne	  lægges	  ud	  på	  hjemmesiden,	  så	  alle	  kan	  holde	  sig	  a	  jour	  
med	  bestyrelsens	  arbejde.	  	  	  
	  
Medlemmer	  og	  pilgrimspas	  	  
Atter	  i	  år	  har	  vi	  nyt	  fra	  sekretariatet.	  Christina	  Lucas	  stopper	  efter	  et	  år	  på	  posten	  og	  Peter	  
Glunz	  overtager	  igen	  jobbet	  med	  at	  få	  foreningens	  ’maskinrum’	  til	  at	  fungere.	  Tak	  til	  Christina	  
for	  et	  udmærket	  og	  gnidningsfrit	  samarbejde	  i	  det	  forløbne	  år	  –	  og	  velkommen	  tilbage	  til	  
Peter!	  
	  
Vi	  er	  nu	  1662	  medlemmer	  af	  foreningen	  mod	  1519	  sidste	  år	  og	  1483	  året	  før.	  I	  2010	  rundede	  
vi	  for	  første	  gang	  de	  1000	  medlemmer	  –	  dengang	  var	  vi	  1040.	  Vi	  bliver	  altså	  stadig	  flere.	  
Dejligt	  at	  vi	  Santiagopilgrimme	  kan	  finde	  sammen	  og	  støtte	  hinanden	  i	  vores	  fælles	  interesse.	  
	  
Vi	  har	  solgt	  2024	  pilgrimspas	  –	  6	  færre	  end	  sidste	  år,	  så	  det	  ser	  meget	  stabilt	  ud.	  
	  
Hjemmesiden	  
Nyt	  på	  hjemmesiden	  er	  et	  opslag,	  hvor	  man	  kan	  hente	  gratis	  e-‐bøger	  om	  Caminoen	  og	  andre	  
pilgrimsvandringer.	  
	  
Vi	  vil	  gerne	  opfordre	  forfattere	  til	  pilgrimsbøger	  om	  at	  stille	  deres	  værker	  gratis	  til	  rådighed	  
som	  pdf-‐filer	  for	  foreningens	  medlemmer.	  
	  
Der	  er	  også	  nyt	  om	  kortmateriale	  til	  de	  danske	  pilgrimsveje,	  men	  mere	  om	  det	  senere.	  
	  
Pilgrimmen	  
-‐	  er	  udkommet	  de	  sædvanlige	  to	  gange	  siden	  sidst	  med	  100	  sider	  pr.	  nummer.	  
	  



Vandringer	  	  
Vi	  har	  i	  årets	  løb	  traditionen	  tro	  haft	  to	  én-‐dagsvandringer	  på	  henholdsvis	  Sjælland	  og	  i	  
Jylland.	  	  
	  
Desuden	  har	  vi	  igen	  i	  år	  stået	  for	  strækningen	  fra	  Nyborg	  til	  Odense	  i	  forbindelse	  med	  Fyns	  
Pilgrimsvandrings	  pinsevandring.	  Der	  var	  15	  deltagere.	  
	  
Endvidere	  en	  3-‐dages	  vandring	  rundt	  om	  Ivösjön	  i	  Skåne	  i	  et	  samarbejde	  med	  Lyngby	  kirke.	  
Vi	  var	  de	  maksimale	  24	  deltagere.	  	  
	  
Dertil	  kommer	  en	  hel	  del	  vandringer,	  som	  stigrupperne	  foretager,	  når	  de	  går	  ud	  og	  sætter	  
vores	  logo	  på	  santiagostierne	  gennem	  Danmark.	  
	  
Foredrag	  rundt	  omkring	  i	  landet	  	  
Igen	  i	  år	  har	  afviklet	  en	  række	  informationsmøder	  i	  diverse	  Spejdersport-‐butikker	  rundt	  
omkring	  i	  landet.	  Og	  igen	  med	  stor	  tilslutning.	  
	  
Ferie	  og	  Fritidsmessen	  i	  Bellacentret	  
På	  årsmødet	  for	  et	  år	  siden	  luftede	  bestyrelsen	  invitationen	  fra	  Bella	  Center	  om	  at	  foreningen	  
blev	  en	  del	  af	  udstillingen	  Ferie	  og	  fritid	  17.-‐19.	  januar.	  Det	  var	  en	  helt	  ny	  situation	  for	  
foreningen,	  men	  det	  virkede	  tillokkende,	  at	  vi	  kunne	  få	  en	  platform	  for	  promovering	  af	  
pilgrimslivet.	  Det	  var	  som	  udgangspunkt	  med	  nogen	  tøven,	  vi	  nærmede	  os	  samarbejdet	  med	  
Bella	  Center	  –	  også	  efter	  advarende	  bemærkninger	  på	  årsmødet.	  De	  gik	  bl.a.	  på,	  at	  en	  
pilgrimsforening	  ikke	  kunne	  involvere	  sig	  i	  noget	  med	  kommercielle	  rejser.	  Vi	  opstillede	  
herefter	  vores	  forventninger	  til	  samarbejdet	  og	  fik	  en	  god	  forståelse	  og	  aftale	  med	  Bella	  
Center,	  hvor	  det	  blev	  klart,	  hvad	  vi	  som	  pilgrimsforening	  kunne	  stå	  inde	  for.	  Udstillingen	  var	  
meget	  velbesøgt,	  godt	  42.000,	  vi	  fik	  bemandet	  en	  stor	  stand	  med	  egne	  medlemmer	  og	  vi	  fik	  
kontakt	  med	  mange	  besøgende,	  som	  fik	  vores	  	  -‐	  gode	  –	  råd	  og	  erfaringer	  om	  pilgrimslivet.	  	  
	  
Samtidig	  kunne	  vi	  fortælle	  om	  vores	  forening	  og	  det	  arbejde,	  vi	  udfører	  og	  de	  holdninger,	  vi	  
står	  for.	  	  
	  
Jeg	  tror,	  vi	  fik	  givet	  mange	  besøgende	  en	  tryghed	  ved	  selv	  at	  tage	  af	  sted	  for	  at	  vandre	  på	  
Caminoen	  på	  egen	  hånd.	  
	  
	  Der	  var	  en	  konkurrence,	  som	  vi	  delvist	  administrerede,	  og	  hvor	  man	  som	  såkaldt	  
‘messepilgrim’	  skulle	  besøge	  en	  række	  stande.	  En	  vinder	  fik	  en	  rygsæk	  fra	  Bjergkæden.	  	  
	  
Endelig	  stod	  vi	  for	  fire	  foredrag	  i	  “Speakers	  Corner”	  om	  pilgrimsliv	  og	  det	  nye	  pilgrimscenter	  i	  
Esrum.	  
  
Pilgrimsudstilling	  i	  Helsingør	  	  
Se	  seneste	  nummer	  af	  Pilgrimmen	  for	  en	  omtale	  af	  pilgrimsudstillingen	  i	  Helsingør.	  Her	  blev	  
bl.a.	  brugt	  foreningens	  planche-‐udstilling.	  Udstillingen	  var	  sat	  smukt	  op	  og	  mange	  fandt	  vejen	  
forbi.	  
	  
Planceudstillingen	  
Denne	  udstilling	  kan	  lånes	  gratis,	  man	  skal	  blot	  selv	  dække	  udgiften	  til	  afhentning/	  
forsendelse	  af	  udstillingskasserne.	  
	  
Udstilling	  består	  af	  36	  flotte	  4-‐farve	  fotos	  fra	  Caminoen	  i	  Spanien,	  hver	  planche	  måler	  45x45	  
cm.	  Fotoplancherne	  kan	  sendes	  via	  PostDanmark.	  Endvidere	  er	  der	  flere	  store	  stof-‐foto-‐
plancher,	  dels	  med	  katedralen	  i	  Santiago	  (format:	  	  125x187	  cm),	  dels	  over	  ruterne	  i	  Danmark,	  
ruterne	  i	  Europa	  samt	  i	  Spanien.	  Dette	  materiale	  ligger	  i	  paprør,	  længde	  2	  meter.	  Supplerende	  
oplysninger,	  kontakt	  Troels	  Beck,	  Odense/Vissenbjerg	  -‐	  eller	  sekretariatet.	  	  



	  
Odense	  pilgrimskreds	  	  
blev	  etableret	  i	  2013,	  startet	  af	  nogle	  lokale	  santiagopilgrimme.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Odense	  
Kommunes	  store	  seniorhus,	  er	  der	  afviklet	  nogle	  1-‐dagsvandringer	  langs	  stier	  og	  Odense	  å,	  	  
afsluttende	  med	  besøg	  i	  en	  af	  de	  lokale	  kirker.	  I	  snit	  ca.	  20	  deltagere.	  	  
	  
I	  august	  var	  14	  seniorer	  på	  en	  4-‐dages	  vandring,	  75	  km	  på	  Hærvejen	  fra	  Silkeborg	  til	  Viborg,	  
hvor	  der	  overnattedes	  på	  de	  specielle	  hærvejs-‐herberger.	  	  
	  
Odense	  Pilgrimskreds	  har	  haft	  nogle	  foredrag	  med	  svingende	  tilslutning	  i	  sidste	  vintersæson,	  
men	  er	  nu	  klar	  til	  en	  ny	  sæson.	  Tempelriddernes	  historie	  vil	  der	  blive	  sat	  fokus	  (via	  folk	  fra	  
Nyborg	  Slot).	  Gruppen	  i	  Odense	  håber	  at	  kunne	  tilbyde	  nogle	  foredrag,	  som	  også	  har	  interesse	  
for	  Santiagoforeningens	  medlemmer	  bredt	  på	  Fyn,	  indbydelserne	  udsendes	  via	  sekretariatet.	  
	  
Hospitaleros	  
Vi	  har	  for	  øjeblikket	  to	  ’venskabsrefugier’,	  som	  vi	  formidler	  kontakt	  til,	  når	  medlemmer	  
ønsker	  at	  ’give	  noget	  tilbage	  til	  Caminoen’	  i	  form	  af	  dette	  arbejde.	  Det	  er	  Albergue	  Aitzenea	  i	  
Triacastela	  	  og	  Siervas	  de	  Maria	  i	  Astorga.	  I	  Triacastela	  har	  der	  kun	  været	  to	  danske	  
hospitaleros	  i	  hhv.	  14	  dage	  og	  3	  uger.	  I	  Astorga	  har	  der	  været	  seks	  danske	  hospitalros,	  som	  
har	  været	  der	  fra	  14	  dage	  til	  en	  måned.	  Er	  man	  interesseret	  	  skal	  man	  henvende	  sig	  til	  Tone	  
Kirkeby.	  
	  
Samarbejdet	  med	  Nordfyns	  Folkehøjskole	  

Vi	  har	  indstillet	  samarbejdet	  med	  højskolen	  om	  en	  årlig	  vandring.	  Vi	  fandt,	  at	  deltagerne	  blev	  
stadig	  mere	  fysisk	  skrøbelige	  og	  tør	  ikke	  tage	  ansvaret	  for	  folk	  med	  helbredsproblemer.	  

På	  et	  overvejende	  stadium	  har	  bestyrelsen	  drøftet,	  om	  vi	  skal	  formidle	  en	  form	  for	  
pilgrimsrejser	  med	  et	  par	  dages	  introduktion,	  hvorefter	  en	  erfaren	  pilgrim	  tager	  med	  gruppen	  
af	  sted	  og	  man	  følges	  nogle	  dage.	  Dernæst	  kunne	  man	  så	  splitte	  op	  og	  gå	  videre	  i	  mindre	  
grupper	  eller	  helt	  på	  egen	  hånd.	  Konceptet	  kunne	  især	  være	  egnet	  for	  førstegangspilgrimme.	  

Vandring	  mod	  Santiago	  –	  4.	  etape	  
Denne	  vandring	  er	  blevet	  indstillet	  som	  en	  fælles	  foreningsaktivitet.	  Flere	  af	  den	  tidligere	  
gruppes	  medlemmer	  har	  dog	  vandret	  videre	  fra	  Dortmund	  til	  Trier	  i	  denne	  sommer.	  Se	  
artiklen	  herom	  i	  Pilgrimmens	  seneste	  nummer.	  
	  	  
Vejafmærkningsprojekterne	  i	  Danmark	  	  
	  
Igen	  et	  meget	  travlt	  år	  med	  en	  del	  forhindringer	  /	  stopklodser.	  Men	  generelt	  har	  vi	  fået	  en	  
positiv	  modtagelse	  hos	  kommunernes	  "grønne	  folk".	  
	  
Sjælland:	  	  
Det	  var	  for	  tre	  år	  siden	  vi	  begyndte	  at	  søge	  tilladelse	  i	  de	  mange	  kommuner	  på	  Sjælland,	  for	  at	  
få	  lov	  til	  at	  afmærke	  pilgrimsruten.	  
	  
Og	  der	  heldigvis	  sket	  meget	  siden.	  
	  
Fx	  når	  pilgrimsruten	  starter	  i	  Helsingør,	  kan	  se	  en	  smuk	  muslingskal	  af	  messing	  i	  fortovet	  
foran	  banegarden,	  så	  rejsende	  med	  færgen	  fra	  Sverige	  kan	  se,	  at	  her	  fortsætter	  Camino	  de	  
Santiago	  gennem	  Danmark.	  	  
	  
I	  dag	  har	  vi	  afmærket	  	  hele	  pilgrimsruten	  fra	  Helsingør	  til	  Korsør	  -‐	  på	  nær	  igennem	  Lejre	  og	  
Sorø	  kommuner.	  	  
	  



Det	  er	  meget	  forskelligt,	  hvordan	  vi	  er	  blevet	  modtaget	  i	  de	  enkelte	  kommuner.	  Det	  mest	  
positive,	  vi	  har	  oplevet	  var	  Naturstyrelsen.	  	  De	  har	  sat	  vores	  mærker	  op	  i	  skovene	  i	  
Nordsjælland.	  	  
	  
Vi	  har	  i	  sommer	  vandret	  ruten	  igennem	  med	  GPS	  til	  Roskilde,	  og	  nu	  er	  vi	  i	  fuld	  gang	  med	  at	  
lægge	  pilgrimsruten	  ud	  på	  Waymarked	  Trails	  til	  Roskilde,	  og	  resten	  af	  ruten	  kommer	  i	  løbet	  af	  
efteråret.	  
	  
Folderne	  om	  de	  forskellige	  ruter,	  er	  der	  også	  fint	  gang	  i.	  Og	  det	  bliver	  dejligt,	  når	  de	  også	  
kommer	  på	  nettet.	  
	  
Hjemmesiden	  er	  blevet	  ændret,	  så	  det	  er	  lettere	  at	  se	  både	  de	  ruter,	  der	  nu	  er	  blevet	  afmærket	  
og	  de	  oprindelige	  udarbejdet	  af	  Ove	  Wichmann,	  der	  stadig	  er	  brugbare.	  Nogle	  steder	  er	  det	  de	  
samme	  ruter.	  Men	  andre	  steder	  er	  der	  sket	  store	  ændringer,	  da	  der	  er	  kommet	  bedre	  stier,	  vi	  
kan	  vandre	  på	  i	  dag.	  
	  
Fyn/Sydjylland:	  
De	  10	  vandrefoldere,	  én	  per	  dagsstrækning	  er	  nu	  færdigredigeret	  og	  lægges	  inden	  længe	  på	  
vores	  hjemmeside.	  Det	  vil	  sige	  strækningerne:	  Nyborg	  >	  Odense	  >	  Middelfart	  >	  Vejen	  og	  
strækningen	  >	  Fåborg	  >	  Fynshav	  >	  Padborg.	  Den	  fysiske	  afmærkning	  vil	  blive	  gennemført	  i	  
efteråret.	  
	  
Jylland:	  
Her	  blev	  forlængelsen	  af	  Hærvejen,	  nord	  for	  Viborg	  op	  til	  dels	  Frederikshavn,	  dels	  til	  Hirtshals	  
åbnet	  i	  påsken	  2014.	  I	  løbet	  af	  efteråret	  vil	  vores	  vandrefoldere	  blive	  klar	  med	  speciel	  fokus	  
på	  ruterne	  til	  og	  fra	  Hærvejs-‐herbergerne,	  der	  ofte	  ligger	  lidt	  væk	  fra	  ruten.	  De	  bliver	  ligeledes	  
lagt	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Generelt	  
Vi	  mangler	  fortsat	  at	  få	  Vejdirektoratets	  godkendelse	  til	  brug	  af	  vores	  pilgrimslogo	  på	  skilte	  i	  
'det	  åbne	  land'.	  Det	  arbejdes	  der	  med,	  dels	  i	  samarbejde	  med	  de	  nordjyske	  kommuner,	  dels	  et	  
fælles	  tiltag	  med	  vores	  søster-‐foreninger	  i	  Norge	  og	  Tyskland.	  
	  
Der	  er	  fremstillet	  	  nogle	  flotte	  kakler	  med	  pilgrimslogoet	  til	  brug	  ved	  særlige	  steder,	  dels	  
messing-‐muslingeskaller	  til	  nedlæggelse	  på	  fortove,	  ved	  færgehavne	  og	  lignende	  	  steder	  –	  som	  
nævnt	  er	  den	  første	  allerede	  muret	  ned	  foran	  banegården	  og	  færgelejet	  i	  Helsingør.	  	  
	  
Alt	  i	  alt	  kan	  vi	  nu	  begynde	  at	  se	  'enden'	  på	  projektet	  i	  2015,	  takket	  været	  mange	  frivillige	  sti-‐
hjælpere,	  der	  har	  ydet	  en	  kæmpe	  indsats,	  som	  vi	  håber	  vil	  komme	  pilgrimme	  til	  glæde,	  når	  der	  
vandres	  på	  de	  gennemgående	  strækninger.	  
	  
Kontakt	  til	  vores	  nabo-foreninger	  	  
Her	  har	  kontakten	  været	  noget	  sporadisk	  og	  udelukkende	  drejet	  sig	  om	  arbejdet	  med	  
afmærkningen	  af	  stierne.	  
	  
Esrum	  Pilgrimscenter	  
Søndag	  den	  4.maj	  var	  dagen,	  hvor	  Esrum	  pilgrimcentrum	  skulle	  indvies.	  Det	  ville	  vi	  fra	  
santiagopilgrimsforeningen	  gerne	  markere,	  da	  vi	  har	  et	  godt	  samarbejde	  med	  dem.	  	  
Derfor	  havde	  vi	  arrangeret	  en	  vandring	  fra	  Nødebo	  Kirke	  til	  Esrum.	  Der	  var	  60,	  der	  mødte	  op.	  
Vi	  startede	  med	  at	  være	  inde	  i	  kirken,	  sang	  et	  par	  samler,	  og	  derefter	  vandrede	  vi	  i	  det	  dejlige	  
vejr	  til	  Esrum,	  hvor	  vi	  deltog	  i	  den	  hyggelige	  indvielsesfest.	  
	  
	  
	  
Planer	  for	  og	  ideer	  til	  det	  kommende	  års	  aktiviteter	  	  



	  
De	  årlige	  vandringer	  fortsætter.	  I	  2015	  bliver	  der	  arrangeret	  vandringer	  på	  henholdsvis	  
Sjælland	  og	  Mols	  –	  begge	  lørdag	  den	  25.	  april.	  Følg	  med	  på	  hjemmesiden	  og	  Facebook.	  
	  
Vandring	  på	  Fyn	  i	  pinsen,	  som	  vi	  nu	  har	  gjort	  det	  i	  en	  årrække	  med	  Niels	  Erik	  Søndergård	  som	  
leder,	  satser	  vi	  også	  på	  at	  gentage.	  
	  
Vi	  har	  en	  idé	  om,	  at	  vi	  skal	  vandre	  vores	  pilgrimsrute	  gennem	  Danmark	  igennem.	  Da	  vi	  
gennem	  de	  årlige	  vandringer	  har	  vandret	  fra	  Helsingør	  til	  foreløbig	  Hedehusene,	  tænker	  vi	  at	  
starte	  en	  vandring	  fra	  Kastrup	  til	  	  Ringsted.	  Vi	  vil	  lægge	  ud	  med	  tre	  vandredage	  i	  denne	  
omgang,	  og	  senere	  fortsætter	  turen.	  Der	  er	  mulighed	  at	  overnatte	  i	  Ishøj	  og	  Roskilde	  på	  
vandrerhjem.	  Der	  kommer	  mere	  på	  hjemmesiden.	  
	  
I	  2013	  havde	  foreningen	  en	  vandring	  på	  Bornholm,	  med	  stor	  tilfredshed	  blandt	  deltagerne.	  
2015-‐turen	  går	  til	  Rom,	  hvor	  vi	  vil	  vandre	  af	  det	  gamle	  pilgrimsspor	  via	  Francigena	  –	  der	  
starter	  i	  England,	  og	  går	  ned	  igennem	  Frankrig	  og	  Schweiz	  til	  Italien.	  
	  
Planen	  er	  at	  de	  første	  overnatninger	  bliver	  i	  Assisi,	  hvor	  vi	  kan	  bo	  hos	  (de	  svenske	  )	  Birgitta-‐
søstre,	  inden	  turen	  videre	  sydpå	  til	  Rom,	  hvor	  vi	  skal	  overvære	  søndagsmessen	  på	  
Peterspladsen,	  samt	  besøge	  nogle	  af	  de	  mange	  pilgrimskirker.	  
	  
Turen	  ligger	  i	  oktober	  måned.	  Der	  vil	  blive	  holdt	  et	  info-‐møde	  i	  starten	  af	  det	  nye	  år.	  
Interesserede	  kan	  allerede	  nu	  kontakte	  Troels	  Beck	  pr.	  e-‐mail.	  
	  
Er	  der	  andre	  ønsker	  eller	  forslag,	  hører	  vi	  gerne	  om	  dem.	  
	  
Foreningens	  synlighed	  i	  pilgrimslandskabet	  	  
Der	  er	  næppe	  tvivl	  om,	  at	  det	  at	  tage	  på	  pilgrimsvandring	  er	  blevet	  yderst	  populært.	  Der	  er	  
snart	  ikke	  en	  folkekirke	  her	  i	  landet,	  der	  ikke	  arrangerer	  sine	  egen	  pilgrimsvandringer,	  
fortrinsvist	  i	  nærområdet,	  men	  også	  lidt	  længere	  rejser.	  Nogle	  danske	  præster	  kaldes	  –	  eller	  
kalder	  sig	  –	  ligefrem	  ’pilgrimspræster’	  og	  står	  for	  vandringer	  for	  specielt	  interesserede,	  af	  
nogle	  også	  kaldet	  ’åndeligt	  søgende’.	  Kristeligt	  Dagblad	  har	  lavet	  deres	  egen	  pilgrimsside,	  
Pilgrimsvandring.dk,	  der	  prøver	  at	  samle	  op	  på	  alle	  arrangementerne,	  svare	  på	  spørgsmål	  og	  
inspirere	  til	  pilgrimsvandringer.	  Mange	  rejsebureauer	  udbyder	  pilgrimsrejser	  eller	  måske	  
mere	  præcist:	  rejser	  til	  pilgrimsvandresteder	  og	  pilgrimsmål.	  Der	  kunne	  sikkert	  peges	  på	  flere	  
aktiviteter,	  men	  lad	  dette	  være	  nok:	  der	  er	  grøde	  i	  pilgrimslivet	  her	  og	  der.	  
	  
Når	  der	  sker	  så	  meget	  lige	  nu	  på	  dette	  område,	  kan	  det	  have	  flere	  forklaringer	  –	  fra	  en	  almen	  
interesse	  for	  at	  dyrke	  kroppen	  også	  gennem	  vandringer	  til	  et	  behov	  for	  afstresning	  og	  en	  
spirituel	  længsel.	  Hvorom	  alting	  er,	  så	  er	  fænomenet	  i	  nyere	  tid	  ikke	  mere	  end	  20	  år	  gammelt	  
og	  hører	  fortrinsvist	  vores	  nye	  millennium	  til.	  	  Inspirationen	  kommer	  oprindeligt	  fra	  
nyopdagelsen	  af	  Camino	  de	  Santiago,	  der	  første	  gang	  slog	  igennem	  i	  det	  hellige	  år	  1993	  med	  
næsten	  100.000	  pilgrimme	  til	  Santiago	  de	  Compostela.	  Netop	  den	  vej,	  der	  har	  givet	  
inspirationen	  til	  vores	  forening.	  Som	  forening	  og	  interesseområde,	  står	  vi	  derfor	  helt	  centralt	  i	  
pilgrimsmiljøet	  –	  det	  er	  os,	  der	  –	  naturligvis	  sagt	  i	  al	  beskedenhed	  –	  er	  bærere	  af	  inspirationen	  
fra	  Camino	  de	  Santiago,	  den	  inspiration,	  der	  har	  bredt	  sig	  som	  ringe	  i	  vandet	  i	  såvel	  det	  
kirkelige	  som	  den	  mere	  kommercielle	  rejsebranche.	  
	  
Spørgsmålet	  er,	  om	  vi	  ikke	  skal	  være	  tilfredse	  med	  denne	  rolle	  som	  inspirationens	  arnested	  –	  
og	  så	  lade	  pilgrimsbevægelsen	  udvikle	  sig	  som	  ringe	  i	  vandet	  og	  1000	  blomster,	  som	  ingen	  
alligevel	  kan	  styre	  endsige	  tage	  æren	  for.	  Moren	  har	  gjort	  sin	  pligt,	  moren	  kan	  gå.	  
	  
Jeg	  tror	  vi	  har	  brug	  for	  en	  debat	  om	  foreningens	  rolle	  i	  pilgrimsmiljøet	  og	  visioner	  for	  det	  
fremtidige	  virke.	  Der	  er	  stadig	  brug	  for	  inspiration	  og	  videregivelse	  af	  erfaringer.	  Det	  er	  det,	  vi	  
bruger	  flest	  kræfter	  på	  i	  disse	  år.	  Og	  der	  er	  brug	  for	  at	  få	  afmærket	  de	  danske	  pilgrimsveje,	  så	  



pilgrimsvejene	  i	  Danmark	  kommer	  på	  landkortet	  over	  vejene	  til	  Santiago	  og	  de	  andre	  sydlige	  
og	  nordlige	  pilgrimsmål.	  	  
	  
Men	  er	  der	  også	  brug	  for,	  at	  pilgrimme	  får	  et	  miljø,	  der	  mere	  konkret	  holder	  fast	  i	  det	  svære	  –	  
at	  få	  pilgrimserfaringerne	  forbundet	  med	  hverdagen,	  så	  pilgrimsvandring	  bliver	  til	  en	  
inspiration	  for	  det	  hele	  liv?	  
	  
I	  den	  forbindelse	  er	  vi	  i	  bestyrelsen	  begyndt	  på	  en	  drøftelse	  af,	  om	  og	  hvordan	  vi	  kan	  udvikle	  	  
en	  model	  for	  lokale	  initiativer/grupper/netværk/foreninger	  -‐	  	  og	  om	  hvordan	  vi	  kan	  støtte	  op	  
om	  sådanne.	  
	  
Afslutning	  
Med	  disse	  ord	  overlader	  jeg	  beretningen	  til	  generalforsamlingen.	  


