
 

 
 
Referat fra møde i Santiagoforeningen  
6. oktober 2021 i Ballerup 
 
Deltagere: Vibeke Mørdrup , Tone Kirkeby, Rikke Ærtebjerg, Jacob Rohd, 
                  Bøje Pedersen, Hanna Vestenaa (første del af mødet) ,  
                  Yvonne Riise, Troels Beck. 
Afbud:        Carsten Maegaard. 
 
 
1a - Nyt fra formanden: 
Invitation via Foreningen Danske Kultur-og Pilgrimsveje (DKP), om at deltage i de 
Tværkirkelige dage i Roskilde næste forår 26-29 maj. Enighed om at  
Santiagoforeningen deltager, dels i den fælles info-stand, dels med to 
pilgrimsvandringer (fra Ballerup og fra Hvalsø til den fælles start 
Kr. Himmelfartsdag). Vibeke og Troels arbejder videre. 
Troels: Årsmødet i DKP blev afviklet i Roskilde 4/9. I samme møde, deltog 
”Pilgrimsnetværket (bl.a. med flere pilgrimspræster) samt ”Klosterruten” 
En stor engageret samling, der har mange fælles mål.  
 
’Pilgrims open Horizons’. Vi har fået en opfordring til at gå med i en ny 
fælles europæiske pilgrimsvandring i 2022, hvor planen er at starte 
fra Norge, igennem Danmark og Tyskland og videre til Rom. 
Troels har sagt ja til at koordinere igennem Danmark og svarer tyskerne 
at vi gerne vil bidrage til denne tur, der ligger i maj-juni måned. 
 
Bernd Reuss har tilbudt foreningen at kunne sælge hans ”Camino-Box” 
(med forskellige bibelske citater til brug under pilgrimsvandringer). 
Beslutning: BR må gerne selv sælge boxen ved årsmødet, men foreningen vil 
ikke stå for øvrig salg. 
 
1b – Nyt fra sekretariatet: 
Yvonne fortalte at der sælges mange pilgrimspas, at dagligdagen går godt, 
men der er mange, der ringer og søger oplysninger om, hvor der er åbne 
herberger på Caminoen. Hanna: Årsregnskabet er i dag blevet revideret 
uden bemærkninger. Det endte med en fint overskud. Regnskabet bliver  
lagt på nettet. Budget 2022 blev drøftet og foretaget små reguleringer.  
Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse fra kr. 240 til kr. 250 og for par  
+ kr. 35 til kr. 375. 
 
1c – Nyt vedr. bladet Pilgrimmen: 
Rikke nævnte at bladet er på vej ud i denne uge.  
 
1d – Nyhedsbrevet: 
Besluttet at sende et ekstra nyhedsbrev ud nu straks, kun mht. årsmødet. 
 
 2 - Årsmødet i Slagelse: 
Hanna gennemgik tidsforløbet med dagen og de praktiske opgaver blev 
fordelt blandt bestyrelsens medlemmer.  
 



3 – Hjemmesiden: 
Hanna fortalte at der fortsat arbejdes med hjemmesiden. Der ligger en del 
elementer, som ikke bruges, som ’spærrer’ for andre ting. Disse elementer 
skal først tages ud før hjemmesiden kommer til at fungere normalt. 
Men ingen afklaring mht. tidshorisont. 
 
4 – Hospitaleros: 
Tone fortalte, at der har været seks personer på job i Spanien, også i  
oktober har vi én person af sted. Mulig samarbejde med Pamplona, afklares 
først i februar, men det sted forlanger ”lidt” spansk-kundskaber af hospitaleros. 
 
5 – Sti.gruppen: 
Der er aftalt møde den 13. oktober. Vibeke fik opbakning til – efter at være stoppet 
i bestyrelsen – til fortsat at være tovholder for stigruppen. 
 
6 – Arbejdsgruppen vedr. ajourføring af foreningens vedtægter: 
Oplægget blev gennemgået, små justeringer tilføjet og sendes nu videre til 
årsmødet til godkendelse der. 
 
7 – Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med lokale pilgrimsforeninger: 
Udsat til senere. 
 
8 – Klima.vandringen fra Sverige: 
Tone berettede at vandregruppen nu er nået til Holland. De er blevet nogen flere, 
idet pilgrimme fra Polen og Tyskland har sluttet sig til. Gruppen igennem Sjælland 
havde flere møder med lokale kommunale politikere, hvor klima blev drøftet, men  
ellers var det ’kirkelige’ prioriteret højt på vandringen. Turen havde kostet megen 
arbejdstid for Tone med tilrettelæggelsen, stor tak lød der fra bestyrelsen. 
 
9 – Efter pilgrimsdagen på Esrum Kloster. 
Rikke fortalte om en god dag, udleverede meget materiale. Spændende program 
var lavet for dagen med flere kendte oplægsholdere. 
 
10 -  Efter flere vandreture: 
De planlagte ture er gået rigtig godt. På Bornholm med bistand fra lokale medlemmer 
af pilgrimsforeningen. Spændende præsentation af Hammer slot-ruinerne. 
Turen langs Vesterhavet: Også her hjælp til bagagetransport, vejret var sommerligt, 
god vandring langs stranden ved Henne. 
Seneste vandring var på Ærø, med 14 deltagere. Gruppen fik set det meste af øen, 
takket on/off muligheden med gratis bus undervejs. Besøgte den bibelske have og 
deltogi gudstjenesten søndag i Riise kirke. 
 
11 – Næste bestyrelsesmøde:  
Ballerup, den 11. november kl. 16.30. 
 
12 – Eventuelt: 
Tone fik ok til at svare vore svenske venner i Lund, at vi gerne vil være med til  
arrangere en vandring fra Odense til Lund i 2022, hvor der er en speciel markering 
i Lund Domkirke. 10 etaper, godt 200 km’s vandring (Fyn: 2 etaper, 45 km – 
Sjælland 8 etaper, 165 km.). 
 
Referat: Troels Beck 


