
 
                                                           
 

 

FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME 
 
 
Bestyrelsesmøde den 1. februar 2016 kl. 9.30, Horserødvej 2, 2100, hos 
Vibeke. 
 
 
Deltagere                                  Tilstede    Afbud 
Vibeke Mørdrup  x 
Troels Beck  x 
Erik Staffeldt  x 
Tone Kirkeby  x  
Henrik Friedinger    x 
Leon R Johansen  x 
Grethe Dyrby  x 
Poul Brasch  x 
Carsten Maegaard  x 
Henrik Rønne  x 
 
Godkendte referat fra bestyrelsesmødet 4.12.2015,som er lagt på hjemmeside 
ca. d. 13.12.15. 
 
Orientering fra: 

 
Formanden: 
Drøftelse af budget/regnskabs-ark ifm. special-arrangem. Hvert projekt skal 
have et nummer/kort navn i regnskabet, som også opgives på bilag I fremtiden. 
F. ex. 803 Roskilde. Vedtaget. 
  
Forslag om ansøgning af midler fra Friluftsrådet til vedligeholdelse af 
stiiarbejdet, stifoldere, de handy foldere, postkort, om de gennemgående stier.  
Poul, Peter, Pilo laver grafik. Ud på Biblioteker, i udstyrsforretninger, 
(Absalons)kirkerne, herbergerne på Hærvejen. Budget for postkort laver Peter 
og Poul. Budget m. grafisk arbejde, tryk. Infofolder. Erik, Troels, Leon og Poul 
søger Friluftsrådet om penge til stifoldere, livsstilspostkort, hvervefolder. 
Gennemgående ‘udtryk’ i de grafiske publikationer. Det stiles efter 10.000 kort x 
seks motiver.    
   
Idéer til en gave til externe /interne mærkedage, receptioner etc. Vedtaget.  
  
Orientering om samarbejde med Spejder Sport. Brochure ved caminoaftener, 
10 pct. rabat f. medlemmer, udstyr til filmaftener. Link under “medlemsfordele¨ 
på hjemmesiden.  



 
                                                           
 

 

  
Orientering fra filmgruppen (NHL+ Jens Kjær Olesen). 8. 
Marts medlemsarrangement i Roskilde, Konventhuset.  
  
Idé om overnatningshytter langs de gennemgående ruter (minus strækningen 
Viborg-Padborg), Hytterne kan også bruges til flygtninge-asyl-overnatning, 
hvorefter de kan overgå til pilgrimme. Ca, 50 hytter ved ruterne, i udkanten af 
byer. Kræver fondsansøgning. Troels ser på hvordan det kan gøres, og om det er 
muligt. 
 
Overnatningsmuligheder langs ruterne/stierne sættes på hjemmesiden (via 
Tone foreløbig).  
           
Sekretariatet: Regnskab/Budget fremlagt af Leon og Peter. Cloud-laget med 
foreningens arkiv: Peter sender bestyrelsen en ny henvisning til appen 
RushFiles. 

 
Samarbejdspartnere: Hospitaleros. En del søgning til Astorga. Henvendelse 
fra Norge om samarbejde om hospitaleros. Tone bistår med råd. 10. - 12. maj 
konferende i Trondheim i Sct. Olav ruten. Tone og en anden deltager herfra. 
Herberger langs Hærvejen nord for Viborg er ved at komme på skinner. Grethe 
arbejder for at få messingmuslingeskal anbragt ved Viborg Domkirke. 

 
Pilgrimmen. Der er rigeligt med stof. Nyt skriftsnit, Gill Sans, på vej.  

 
Sti-udvalg. Stimøde den 19. januar i Roskilde, oversigt over tilladelser til 
mærkning og med de ansvarlige for ruteafsnittene, udarbejdet. Vejregeludvalget 
i Vejdirektoratet er en central spiller ang. skilte. Pilgrimsruten i Norge og 
Hærvejen er europæisk kulturvej, må vi holde os til.  
 
Generalforsamling oktober 29. oktober, Ringsted. Leon fremlagde oplæg, der 
blev godkendt med suppleringer.  Fokus på Hærvejen. Grethe og Vibeke aftale 
med Andreas Blinkeberg og Henrik Tarp om to indlæg. Desuden grupper om 
pilgrimsmusik, nye pilgrimme (måske), hospitaleros, fortællerum, 
pilgrimsværktøj (fødder og at gå rigtigt), hellige steder i DK.  
 
Nye tiltag: Ideoplæg til pilgrimsbevægelsens nyere historie i Danmark - de 
seneste 25 år. Forløbige emner; Pilgrimscentret i Viborg, pilgrimspræsterne, 
vandringerne tiltaget, højskolekurser. Evt. aktører/bidragydere: Bent Jul, Henrik 
Tarp, Henrik Friediger. Evt. samles i dropboxgruppe m. koordinator. Carsten har 
samlet ideer. 

 



 
                                                           
 

 

Nye aktiviteter 2016-17. Jelling 26.-28 august, to gange 25 
deltagere går fra syd og nord mod Jelling. Se Pilgrimmen 30. 
      
Vandringer: Til Maribo 27.-29. maj. Vibeke og Tone arbejder videre. 
Camønoen åbning 18. juni. To fra stigruppen deltager. 
         
Eventuelt. Fotokonkurrence primært vedr. Hærvejen. Præmier: gavekort til 
sportsbutikker, Vibeke og Peter. Digitale filer vises på årsmødet, hvor 
afstemning om præmierne. Butikkerne melde konkurrrencen ud. Erik tovholder. 
  
Næste møde: 29. april (senere flyttet fra 4. april), 20. juni (i Ringsted), 
25. august (i Jelling).  
Mødet slut 15:20./es 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 


