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Deltagere:  Vibeke Mørdrup, Carina Glunz, Hanne Olsen, Henrik Friediger, Troels Beck,   
    Peter Glunz, og Niels Henrik Lieberkind. 
 

Afbud:   Anette Foged Schultz og Erik Staffeldt 
       
 
 
 
 

1. Årsmødet den 2. november på Houens Odde. 
 Der er bestilt bus, som skal køre fra jernbanestationen i Kolding til Spejdercentret. 
 Vi regner med følgende grupper:  
   Nye pilgrimme – Hospitaleros – Andre ruter i Spanien - Ruter i Norden. Der kan  
   stadig laves ændringer/tilføjelser.   
 Afmærkning af ruter i Danmark.  
 
 

2. Årsmøde 2014  Der undersøges hvilke muligheder vi har for, hvor det skal afholdes. 
 

 
3. Nye tiltag i 2014      

  a) Introduktion af afmærkede ruter     
  b) Der udvistes en vis interesse på seneste årsmøde. Mulighederne undersøges. 
  c) Ivösjön Rundt 23-25 maj arrangeres i samarbejde med Lyngby Kirke.  
  d) Regionale foredrag. TB undersøger.     
  e) Luthermarkeringen er overtaget af Fyns Stift.    
  f) Årlige vandringer:      
   Vi laver gentagelser af indeværende års vandringer, men formentlig nye ruter.  

    Pinsevandringen på Fyn arrangeres af Emil Jespersen og Niels Erik Søndergaard.  
    På Sjælland er man i forløbet kommet til Ballerup, hvorfra der fortsættes.  
   g) Samarbejdet med Spejder Sport er forløbet godt. Vi overvejer at gentage det i 2014. 
 
 

4. Pilgrimmen nr. 25      
 Vil udkomme efter planen.  

 
 

5. Retningslinier for annoncering af ’Andre arrangementer’ på hjemmesiden.  
 Der blev aftalt nogle regler for præsentation. Disse vil kunne ses på siden. 

 
 

6. Pilgrimsmødet i Trondheim.      
 VM og HF deltager. På mødet vil man bl.a. drøfte samarbejde om afmærkning af ruter. 

 
 

7. Vandringen Hamburg-Viborg-Trondheim.    
 VM orienterede. Der kommer en artikel i næste nummer af Pilgrimmen.     
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8. Nyt fra Vejgruppen.      

 a) De første markeringer. Første bronchemusling vil blive placeret straks man kommer  
   ud fra færgen i Helsingør. De opdaterede ruter lægges på wiki-net.  
 b) Folder over de enkelte vejstrækninger vil blive lavet således, at man selv kan printe  
   dem ud, strækning for strækning. Folderen vil indeholde vejbeskrivelse, kort,  
   indkøbsmuligheder og seværdigheder. Folderen vil senere kunne blive tilgængelig  
   på tysk og engelsk.       
 c) Vi har fået henvendelse fra Västra Götaland i Sverige om en fælles ansøgning om  
   EU-tilskud.       
 d)  Afmærkning i Jylland med fælles skilt. Der har været forslag om ét skilt med logoer  
   fra flere organisationer til opsætning på den nordlige del af Hærvejen. Vi fik fore- 
   vist eksempler på, hvordan skiltet kunne udformes. Der arbejdes videre med ideen.  
 e) Ruter via Børglum og Vitskøl forsøges så vidt muligt indarbejdet i rutebeskrivelsen,  
   således at flest mulge interessante steder kommer med.  
 
 
9. Foreningsnyt. 

 a) Sekretariatets adresse er nu hos Christina Lucas i Ringsted. Mailadressen er uændret.  
     Det går rigtig godt med ændringen og den nye sekretariatschef.   
 b) Der er til dato i år udstedt 1418 pilgrimspas.    
 b) Budgettet blev gennemgået.  
 
 

10. Eventuelt. 
 Intet. 
 
 
 

Frederikssund, den 14. juni 2013  
 
 
 
Niels Henrik Lieberkind 
(sekretær) 

 
 

 
 

 
 
  

 
 


