
Referat fra Bestyrelsesmødet 10. januar 2014 i Virum. 
 
Deltagere: Henrik Friediger, Vibeke Mørdrup, Erik Staffeldt, Tommy Jensen, Leon 
Johansen, 
                  Tone Kirkeby, Troels Beck 
Afbud:       Christina Lucas. 
 
1. Konstituering: 
Kontakten til udenlandske pilgrimsorganisationer  
blev aftalt således: Tommy tager sig af Norge og Sverige ned til Göteborg +samt 
Tyskland. 
Tone varetager kontakten til Sydsverige og Baltikum. 
Deltagelse i større konferencer aftales i bestyrelsen fra gang til gang. 
 
Hospitaleros: 
Hanne Olsen har trukket sig fra bestyrelsen. Tone rykker fra suppleantpladsen til 
bestyrelsen og vil stå for kontakten til de to herberger vi samarbejder med. Tone vil 
dermed også være bestyrelsens kontaktperson for de medlemmer, som ønsker at tage ud 
som hospitaleros. Erik og Henrik orienterede om de aftaler, der er med dels Albergue 
Aitzenea dels Albergue Siervas de Maria. Opgaven for vore medlemmer, den store 
arbejdsløshed 
i Spanien taget i betragtning, må være som ekstra hjælp til at hygge omkring de pilgrimme 
som ankommer til herbergerne. Det er dog naturligt, at man deltager i forefaldende 
arbejde. 
 
2. Aktiviteter 2014  
De årlige vandringer:  
Sjælland to vandringer, den ene fortsætter ruten over Sjælland fra Ballerup, den anden 
bliver en vandring fra Nødebo til Esrum i forbindelse med Esrum Klosters arrangement 4. 
maj, Vibeke følger op.  
Jylland, bliver en vandring i forbindelse med åbningen/markeringen af fortsættelsen af 
vandrestrækningen, Tommy følger op. 
Fyn: Vi står igen for vandringen i pinsen fra Nyborg til Odense, turleder Niels Erik 
Søndergård, Odense. Endvidere vil der være flere kortere vandringer se under punkt 4. 
Vandringen i Sydsverige (Ivösjö) i maj er allerede fuldtallig. 
 
Årsmøde 2014 bliver i Brøndby/København lørdag 25. oktober i Marineforeningens 
hyggelige gamle gård.  
Bestyrelsen besluttede ikke at forny samarbejdet med Nordfyns Højskole om 
kurser og vandringer på Caminoen.  
Samarbejdet med Spejdersport fortsættes. Henrik og Vibeke tager infoaftenerne i 
København og Odense. Erik tager foredragene i Århus og Ålborg. Vibeke aftaler datoer og 
vilkår.  



Tommy holder to caminoaftener i Nordjylland: 18. marts i Sindal og 8. april i Aalborg. 
Der udarbejdes en kalender i det kommende blad (+ på hjemmesiden) med alle datoer. 
 
3. Økonomien 
Leon gennemgik og kommenterede regnskabet. Vi drøftede kort for/imod annoncer i 
bladet 
men vil vende tilbage til emnet på et senere bestyrelsesmøde.  
For tiden er der mange indmeldelser, pt. 1565 medlemmer.  
Erik har arbejdet med søge portostøtte til vores blad, men vi kom ikke i denne omgang i 
betragtning ved tilskuds-fordelingen til foreningsblade.  
For nye medlemmer af bestyrelsen blev refusionsreglerne ved rejser og møder 
gennemgået. Vi følger statens lave km-takst (pt. 2,10 kr. pr km). Foreningen refunderer 
laveste transportudgifter, når medlemmer løser en opgave for foreningen.  
Formanden orienterede om de samarbejdsaftaler foreningen har med Peter Glunz (lay-out 
/opsætning af bladet Pilgrimmen, webmaster) og med Christina Lucas, som varetager 
sekretariat-funktionen. Leon følger op. 
 
4. Ansøgning fra Odense om samarbejde. 
6 camino vandrere er gået sammen om at starte aktiviteter med udgangspunkt i Odense 
Kommunes Seniorhus. Dels foredrag, dels pilgrimsvandringer langs åer og stier omkring 
Odense med afsluttende besøg i de lokale kirker. Endvidere en 4-dages (60 km) vandring 
på 
Hærvejen (Silkeborg-Viborg) er planlagt for den kommende periode.  Målgruppen er bl.a. 
nye medlemmer der kommer i Seniorhuset, men kredsen ønsker også at sende indbydelser 
ud til 
de af Santiagoforeningens medlemmer der bor på Fyn. Der søges om et start tilskud. 
Henrik: Jeg synes det vil være fint om vi rundt om i landet kunne få mere aktivitet for 
foreningens medlemmer. Bestyrelsen besluttede at yde kr. 4000 som pilotprojekt.  
”Lokalt netværk”, kunne være velegnet at bruge i stedet for kreds eller forening. Troels 
følger op. 
 
5. Ansøgning fra venskabs-herberget i Astorga. 
Vi besluttede at yde at bidrag på €500 til Albergue Siervas de Maria, til indkøb af nye 
senge. 
 
6. Støtte ti l soldaterveteraners Caminotur. 
Torben Heeris, Varde søger om foreningens støtte til et cykelprojekt for hjemvendte 
soldater, så han kan søge fonde mv. Vi vil bevilge pilgrimspas til deltagerne, hvis og når de 
tager af sted. Formanden sender brev. Vi finder det er et godt projekt, Torben Heeris vil i 
gang med. 
 
7. Stiarbejdet. 



Vibeke arbejder videre med de kommuner, som ikke har været så positive ved vores 
første henvendelse (bl.a. Roskilde). Vores ’stigruppe-sjælland’ har ligeledes et forestående 
vigtigt møde med Region Sjælland.  
På Fyn er der nu ’grønt lys’ til afmærkning hen over Fyn mod Hærvejen.  
Der er aftalt kursus i ruteindtegning på nettet, søndag 23 februar i Skalbjerg (hos 
Troels).Tommy tilbød at vi kan låne hans GPS ifm. forårets arbejde med rute ind-tegning.  
Vi vendte problematikken med, at der ud over vandrere, i lighed med erfaringerne fra 
Hærvejen, må forventes at en del vil cykle på ’vore’ pilgrimsruter.  
 
8. Rejsemessen Bella Centret. 
Erik orienterede om de aftaler der er lavet med Bella Centret. Vi fik vores ”min. krav” 
opfyldt, nu hedder det ’messepilgrim’  samt at vi får plads til foredrag om Pilgrimsruterne  
(3 foredrag: Niels Henrik Lieberkind, Gitta Bechshøft & James Heiman samt Esrum 
Kloster). 
Vi gennemgik arbejdsopgaverne og bemanding af standen. 
 
ref: Troels Beck 


