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Beretning 2016 
 

Indledning  

Jeg vil starte med at tak til alle jer, der er mødt frem til dette årsmøde og 
denne generalforsamling.  

Vi er i år 120 tilmeldte til årsmødet og generalforsamlingen. Sidste år var vi  
111 og året før 86.     

Vi har valgt at være i Ringsted i år, sidste år var vi i Kerteminde. Vi skiftes til 
at være øst og vest for Storebælt.  

Og vi har ikke aftalt endnu, hvor årsmødet bliver afholdt 2017, men jeg 
tænker på, at det måske bliver i Århus. 

 
 
 
Bestyrelsesmøder  
 
Alle i bestyrelsen har deres ansvarsområder, således at alle er med til at få 
foreningen til at fungere. 
Vi er nu 7 medlemmer og 3 suppleanter i bestyrelsen. Alle deltager på lige 
fod. Der har ikke været behov for at stemme om tingene.  
 

 Vibeke Mørdrup, formand 
 Troels Beck, næstformand, står for arbejdet med afmærkning af 

pilgrimsvejen gennem Danmark i samarbejde med Vibeke Mørdrup og 
Tone Kirkeby 

 Henrik Friediger, ansvarshavende redaktør for Pilgrimmen  
 Erik Staffelt, webredaktør og medlem af redaktionen  
 Leon Johansen, kasserer 
 Tone Kirkeby, udenlandske kontakter samt afmærkning af pilgrimsruten 
 Grethe Dyrby, Hærveje, 
 Suppleanter Poul Brasch, postkort sammen med Pilo Dresher 
 Henrik Rønne, ny hjemmeside sammen med Pilo Drescher 
 Carsten Maegaard, Hærvejen  
 Peter Glunz  sekretariatet  
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Der er afholdt 8 møder. Det sidste var i går inden årsmødet. 
Her har vi prøvet at samle de forskellige tråde i foreningens arbejde.  
Referater fra møderne ligger på hjemmesiden. Det har været et travlt år.  
 
Ikke mindst sti-arbejdet har trukket mange ressourcer. 
 
 
Foreningen har 1691 medlemmer. 
 
Pilgrims-pas 
Der er i år blevet solgt 2814 pilgrims-pas. 
 
 
Aktiviteter i foreningen 
 
 
Bestyrelsen har stået forskellige vandringer rundt i landet. 
 

1. maj havde vi en tur fra Alken til Øm kloster i Jylland, hvor vi 
sluttede med en guidet rundvisning på klosteret. 
Der deltog 22 pilgrimme. 

 
 
Vandring til Maribo den 27.-29. maj 
 
Da vi har samarbejdet med Maribo pilgrimshus lige fra begyndelsen, ville vi 
gerne være med til markere indvielsen af huset.  
Vi havde arrangeret en to-dages vandring i maj, og 22 deltog. 
Vi mødtes i Vordingborg, og her havde vi bestilt en bus til Kippinge kirke. 
Ellers ville turen blive for lang.  
Første dag gik turen til Saxkøbing, hvor vi overnattede på vandrerhjemmet.  
Næste dag gik turen til Maribo Pilgrimshus.  
Vi startede dagen med en lille andagt i Saxkøbing kirke, hvor flere stødte til 
os.  
Vi kom forbi et lille kapel på Saxkøbing Kirkegård. Her overvejer man, at lave 
et pilgrimhus i fremtiden.  
Undervejs var vi indenfor i Hunseby kirke, hvor præsten fortalte os om kirken. 
Ved ankomsten til Maribo Pilgrimshus blev vi godt modtaget.  
Vi fik endda tilbudt fodvask ved ankomsten... 
Her havde vi en festlig dag med andagt i domkirken og fælles spisning om 
aftenen i pilgrimshuset. 
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Næste dag var der festgudstjeneste i domkirken og frokost i pilgrimshuset. 
 
Vi har i samarbejde med pilgrimshuset fået lavet et Danmarkskort med 
pilgrimsruten gennem Danmark, der hænger på gavlen af Maribo 
Pilgrimshus. 
 
I Jylland blev vandringen i foråret i Nationalparken Mols Bjerge gennemført 
med 37 deltagere.  
Dagen sluttede med kaffe på Naturskolen ved Fuglsøcentret. 
 
 
 
To-dagesvandring 26.-28. august til Jelling 
 
På årets varmeste dage 26.-27. august var der 39 deltagere på vandring ad 
Hærvejen.  
Nordgruppen gik fra Nørre Snede med overnatning i Kollemorten, inden de 
kom til Jelling.  
Som en ekstra oplevelse lagde de ruten ind gennem Løveparken i Givskud, 
hvor de fik en speciel rundvisning.  
 
Sydgruppen startede fra Askov kirke med overnatning i Randbøldal. 
Lørdag eftermiddag mødtes de to grupper på herberget i Jelling.   
Der var fællesspisning i Byens Hus og senere aftenandagt i kirken. 
 
Weekenden sluttede med en spændende rundvisning i 'Kongernes Jelling’ 
omkring Jellingstenene og Jellinghøjene. 
To-dagesvandringen ved Jelling var en stor succes, når vi selv skal sige det, 
og at dømme efter flere deltageres udsagn.  
 
Tak til Troels for et stort arbejde med dette arrangement. 
 
 
Filmaften 8. marts i Konventhuset i Roskilde, 
 
Hvor vi viste filmen ”Walking the Camino’. Efter filmforevisningen blev der talt  
lidt om udstyr til Caminoen. 
Spejdersport havde stillet udstyr til rådighed. Og gav desuden 20% de næste 
14 dage. 
Denne film er nu blevet vist flere steder rundt i Danmark: 
Holbæk, Ishøj, Næstved, Park Bio København. 



	 4

 
Og den 18.nov bliver den vist Spejdersport ved Østerport. 
 
Vi er startet et samarbejde med Det spanske Turistbureau og Spejdersport,  
hvor vi gerne vil vise filmen I Århus og måske flere steder I Jylland. 
 
 
Sti-gruppen 
 
Det er blevet en god gruppe, som er meget nødvendig, hvis vi gerne vil 
havde, at vores afmærkning er i orden og bliver vedligeholdt. 
Det er et stort arbejde, alle ruter skal gerne gås igennem en til to gange om 
året. 
Men ting tager tid, så selv om vi har været i gang længe, mangler vi meget 
endnu.  
Her skal vi tænke på, at det er frivillige, der gør det store arbejde.  
Og det er lidt svært at sælge en vare der ikke er helt færdig.  
Her tænker jeg på, at vores foldere ikke er helt færdige, samt at vores rute 
skal lægges på Naturstyrelsens Danmarkskort.  
 
Der er blevet afholdt 3 møder, hvor vi har været cirka 16 tilstede.  
 
Der er tilmeldt 32 til sti-gruppen, men vores folk er tit ude og vandre på 
Caminoen. 
 
 
Det er meget vigtigt, at vi mødes og får snakket igennem, hvordan arbejdet 
går. 
I samme forbindelse har der i år været 6-8 vandriger, som har været lagt på 
hjemmesiden og på Facebook. 
Vi vil meget gerne have flere med ud og vandre på pilgrimsruten.  
 
Men desværre er der ikke så mange, der møder op. 
 
Tone og jeg er i gang med at lave et skema over tilladelser, og de særlige 
krav, der er i de forskellige kommuner, så vi får et overblik over, hvilke krav 
de forskellige sætter. 
 
Selvfølgelig skal der gøres et PR-arbejde for Den danske Pilgrimsrute, som 
er vores ”officielle” betegnelse for det samlede stiarbejde og dets konkrete 
udførelse vedr. kortlægning, ruteføring og afmærkning - efter (ofte 
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langstrakte) forhandlinger med offentlige myndigheder og private lodsejere 
om tilladelser til færdsel og opsætning af pilgrimsskal-mærker og gule pile. 
Der har løbende været PR-tiltag i form af opdateringer på hjemmesiden, i 
Pilgrimmen og på Facebook om projektet og mere detaljeret om vandringer 
ad delafsnit, hvor der også er sket mærkning og afprøvning af ruterne.  
 
Desuden udsendte vi 30. april en skriftlig oplysning om projektet sammen 
med udskrivelse af fotokonkurrencen til udstyrs- og sportsforretninger, 
herbergerne, turistkontorer langs ruten. 
En række af delstrækningerne er beskrevet i foldere, som kan downloades 
fra hjemmesiden - og der kommer flere til, ligesom mange af ruterne ligger på  
http://hiking.waymarkedtrails.org. 
 
Som led i PR-arbejdet er der også lavet nogle postkort, som kommer til at 
ligge på turistkontorer samt i kirker mv.   
 
Her vil jeg tilføje, at vi har været med til at få lavet Danmarkskortet til Maribo. 
Kortet skal også gerne laves som evt. plakat, som kan sendes til 
turistkontorer.  
 
 
Postkort 
 
Vi har fået lavet 6 postkort for at skabe noget PR om Caminoen. 
 
Teksten på de 6 kort er: 
 

 Caminoen er ikke en catwalk. 
 Gå til verdens ende. 
 Caminoen går i blodet. 
 Pilgrimme taler alle sprog. 
 Camino, mere end vandring. 

 
 
Kortene skal ligge på biblioteker, turistbureauer og måske i 
sportsforretninger.  
De skal fortælle om pilgrimsruten og om, hvordan  man kommer ind på vores 
hjemmeside.  
Vi har fået støtte fra Friluftrådet til at lave dem 
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Fotokonkurrencen  
 
Har også været tænkt som PR-arbejde om Hærvejen og Den danske 
Pilgrimsruten. 
 
Der blev sendt et brev om Den danske Pilgrimsrute og fotokonkurrencen til 
turistkontorerne, og sportforretninger den 30. april i år. 
 
Det bliver spændende senere at se de fotos, vi har modtaget. Og hvem der 
vinder. 
 
På Fyn har man selv en lokal afdeling 
 
Odense Pilgrimskreds har afviklet nogle spændende foredrag med følgende 
temaer:  

 Pilgrimsvandring i Israel. Drama i renæssancens Rom. 
 På vandring fra Toscana til Rom ad Via Francigena. 

 
 
Odense Pilgrimskreds stod igen i år for vandrestrækningen Nyborg-Odense 
I forbindelse med det fynske pinsearrangement. Det var tre-dages vandring 
med12 deltagere. 
 
 
Hærvejen 
 
Hærvejen har det godt, - og der er plads til endnu flere pilgrimme! 
Der har i alt været 6500 overnatninger på de 12 herberger samt de to 
overnatningssteder med hytter. Det er en lille stigning fra sidste år med 7%. 
I Nordjylland er der nu overnatningsmuligheder både til Frederikshavn og 
Hirtshals - den direkte vej fra Norge. De ligger med ca. 20-30 km. afstand lige 
som på resten af Hærvejen.  
 
Hele oversigten findes på Hærvejens hjemmeside. Det er altsammen takket 
være Andreas Blinkenbergs store indsats, og det skal I høre meget mere om 
senere i dag. 
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Pilgrimmen 
 
Pilgrimmen er siden sidst, udkommet med de sædvanlige to numre med 100 
sider pr. nummer. 
Vi vil gerne sige tak til forfatterne for artikler og til læserne for positive 
tilbagemeldinger. Vi er sikre på, at der blandt jer medlemmer er nogle som 
gerne vil være med til at præge bladets fremtid. 
 
I eftermiddag har vi en temagruppe om PILGRIMMEN, her vil vi drøfte nye 
tiltag. 
Herfra skal lyde en kraftig opfordring til at - de af jer der er interesseret i aktivt 
at påvirke bladet, at deltage I denne gruppe 
 
Hospitaleros 
 
Foreningen har fortsat samarbejde med to refugier på Via Francés om, at de 
modtager hospitaleros. Det er Albergue Aitzenea i Triacastela og Siervas de 
Maria i Astorga. I år har der været 13 i Astorga og 3 i Triacastela. De er 
meget taknemlige for den hjælp, hospitaleros fra vor forening giver dem.  
Hvis du er interesseret, er der i eftermiddag mulighed for at høre mere om det 
i gruppen Hospitaleros. 
 
Derudover er vi ved at undersøge, om der er mulighed for et samarbejde med 
Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim.  
Pilegrimsgården er åben hele året, men vil hovedsagelig have hospitaleros i 
sommerperioden. 
 
Inden vi starter et evt. samarbejde, er vi interesseret i at høre fra 
medlemmerne, om der vil være interesse for at tage til Trondheim som 
hospitaleros.  
 
Det må I meget gerne melde tilbage om, enten i eftermiddag i gruppen 
Hospitaleros eller sende en mail til adressen under hospitaleros på 
hjemmesiden. 
 
 
I marts inviterede den internationale pilgrimsorganisation FICS til et to 
dages møde i Sarria. 
Carsten Maegaard repræsenterede vores forening under mødet. 
Der var flere interessante punkter på dagsordenen.  
Bl.a. blev det vedtaget at sende et forslag til de kirkelige myndigheder i 
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Santiago om at ændre/øge kravet for at kunne få et Compostela - fra at gå 
mindst de sidste 100 km til mindst 300 km. 
44% af alle pilgrimme, går kun de sidste 100 km, -mange for at kunne skrive 
et Compostela på CV’et. 
Carsten har bemærket, at der er nogle herberger, som i tilfælde af brand vil 
forvandles til livsfarlige brandfælder.  
Han forelagde problemet på mødet. Det blev vedtaget at registrere nogle af 
de farlige herberger suppleret med en beskrivelse  og sende den til de 
regionale myndigheder med en opfordring til at få gjort noget ved problemet. 
 
 
 
The Nordic St. Olav Conference 2016 
 
Konferencen blev afholdt i Trondheim i maj. Tone og Vibeke deltog. 
Temaet var St. Olav’s betydning i Norden. 
Vi fik knyttet flere gode kontakter med Norge og Sverige, især Pilgrimshuset i 
Nidaros. 
 
 
Vores Muslingskal i messing 
 
Vi har fået vores smukke muslingskal lagt ved Sct. Bendts Kirke i Ringsted og 
Viborg Domkirke i år. 
I Helsingør ligger der en muslingskal ved banegården, og der vil også komme 
ved Kirken Sankt Maria tæt ved Karmeliterklosteret. 
Der vil også blive nedlagt en muslingskal i Maribo, når man ved, hvordan 
belægningen rundt om domkirken bliver.  
Der er også en muslingskal ved Roskilde Domkirke, som blev lagt i august 
sidste år. 
 
Ballerup Herberg  
 
Der bliver arbejdet på at lave et herberg i Ballerup, og man er kommet langt. 
Man har fået et hus stillet til rådighed. En fra sti-gruppen er kommet i 
bestyrelsen. 
 
Det er dejligt, at der ved at komme pilgrimsherberge rundt i landet 
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Hjemmesiden 
 
Vi har siden foråret arbejder på at få en ny hjemmeside. Da vi syntes, den 
gamle er lidt for tung at arbejde med. 
Men ting tager tid, og vi regner med at den nye går i luften i det nye år 
Det er Pilo Drescher og Henrik Rønne, der har gjort dette store arbejde med 
hjemmesiden. 
 
De bliver også det nye web-team på den nye hjemmeside. 
 
 
 
 
En ny ting vi vil arbejde med i det nye år er : 
 
 
 
 
Pilgrimshistorien i de sidste 25 år 
 
Vi vil gerne finde ud og samle det der er sket i de sidste 25 år inden for 
pilgrimsbevægelse i Danmark. 
Hvordan det det lige bliver, ved vi ikke helt endnu. Men der er masse af stof, 
der ikke må forsvinde. 
Hvis der nogle der vil være med skal de snakke med Carsten Maegaard 
 
 
 
Og så er vi ved at planlægge en vandring i Sverige til foråret 
 
Og så kommer Sti-gruppen nok med flere vandringer 
 


