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REFERAT fra 
Bestyrelsesmøde i Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme.  
den 14.03.2018 
 
 
 
Sted: Horserødvej 2, Emdrup kl. 12.30. 
Tilstede: Vibeke Mørdrup (formand), Carsten Maegaard (næstformand),Troels 
Beck (kasserer), Grethe Dyrbye, Tone Kirkeby, Rikke Ærtebjerg, Henrik 
Friediger, Niels Heiberg (suppleant), Yvonne Riise (sekretariat). 
Afbud: Boje Pederesen (suppleant) 
Ordstyrer: Vibeke. Referent: Carsten. 
 
 
Dagsorden: 
 
0.0 Tilføjelser til dagsordenen 
0.1 ingen 
 
1.0 Nyt fra formanden 
1.1 Tilbud om fotoudstilling om caminoen fra Benny Nybo, Odense. 
Vibeke svarer at vi er interesserede og henviser BN til at kontakte Troels 
for evt. opsætning først i Odense (Seniorhuset) og dernæst i pilgrimshuset i 
Ballerup mhp. udstilling og opbevaring. 
 
1.2 Formanden gennemgik udkast til tekstformulering om foreningens idé bag 
de lokale stivandringer. Godkendt.  
Tekstudkastet sendes til Rikke, der har tilbudt at læse korrektur. 
 
2.0 Nyt fra sekretariatet 
2.1 Der har været mange henvendelser. Der er betalt for 320 pas til ikke 
medlemmer og 460 pas til medlemmer. 22 udmeldinger. 
 
2.2 Der udsendes en venlig påmindelse efter påske til de medlemmer der ikke 
har fornyet deres medlemsskab. 
 
2.3 Økonomi: Kassebeholdning 256.776 kr.  
 
2.4 Vi har fået henvendelse fra et medlem om, at Katedralen i Santiago skriver, 
at credencials må koste 2 € = 15 kr. Vi tager 25/50 kr. Troels har sendt en 
begrundet besvarelse om postomkostninger samt, at vi ikke er et ’kommercielt 
firma’, men at overskud ved salget udelukkende går til pilgrimsarbejdet i 
foreningen. Vi fastholder vores pris. 
 
3.0 Bladet 
3.1 Efter mange års stor indsats stopper Henrik som redaktør af Pilgrimmen. 
Næste blad er det sidste som ansvarlig redaktør. Henrik vil dog gerne fortsætte i 
redaktionsgruppen. 
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3.2 Rikke har meldt sig til redaktionsgruppen. Troels vil også gerne deltage i en 
overgangsperiode.  
3.3 Rikke skriver på rerlevante FaceBook grupper, at vi har brug for flere 
medlemmer i redaktionsgruppen, herunder en ny redaktør. 
 
3.4 Henriks oplæg om indhold i næste nr. blev udleveret. Mange gode 
overskrifter. 
 
3.5 Deadline for næste blad: Primo juli. 
 
4.0 Status for hjemmesiden 
4.1 Vi besluttede at fortsætte uændret med MobilePay. 
 
4.2 Tone er i færd med at sikre, at der er overensstemmelse mellem 
hjemmesidens beskrivelse af pilgrimsture og de link der henviser til gps mm. 
 
4.3 Der arbejdes på at kunne udsende ’nyhedsbreve’ til alle medlemmer via 
vores hjemmeside.  
Primo maj planlægges der en udsendelse.  
Vibeke kontakter Pilo mhp. at fø det tekniske klart. 
 
4.4 Vibeke undersøger om der kan laves en "kalender" med oversigt over de 
forskellige arrangementer og ture, der foregår hen over året, så man kan få et 
samlet overblik. 
 
4.5 Vedr. boganmeldelser arbejdes der på, at man kan skrive den direkte ind på 
hjemmesiden. 
 
4.6 Vi vil meget gerne lade venskabsforeninger af Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme komme til orde på hjemmesiden med deres aktiviteter.  
Troels og Rikke laver et udkast til tekst til næste bestyrelsesmøde med 
definitionen på en Venskabsforening, herunder at det skal være ikke-
kommercielt og at der skal være medlemmer af DSP involveret i disse 
venskabsforeninger. (eks. Roskilde Pilgrimsforening, Foreningen Albergue 
Ballerup (Pilgrimshus).  
 
5.0 Kommende arrangementer 
5.1 Besøg fra Astorga. Vi ved stadig ikke hvor mange der kommer, og hvilken 
dag. Vi tilbyder 12 pladser i Ballerup-herberget. Rikke siger at der kan tilbydes 
privat indkvartering til de ekstra.  
 
5.1.1 Tone omdelte et foreløbigt budget. Tone vil gerne modtage dem i 
lufthavnen. 
 
5.1.2 Vi sætter deadline til 1. april. Henrik sender en rykker. 
 
5.1.3 Rikke indhenter tilbud på spisning. 
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5.2 Startture i Spanien. Fra Porto den 6.6, pt. fire tilmeldte.  
 
5.2.1 Fra Leon den 30.8 er der tilkendegivelse fra fire.  
Start-turene omtales igen i vores kommende nyhedsbrev. 
 
5.3 Ture i Danmark  
 
5.3.1 Der planlæggges en tur ad Gendarmstien fra Sønderborg til Flensborg fra 
15.10 - 18.10. 
 
5.3.2 Hærvejen fra Frederikshavn - Viborg 21.8 - 30.8 
 
5.3.3 Hærvejen fra Funder til Kollemorten den 1.6 - 3.6 
 
5.4 Jellingkursus. 1.-2. september. Kostpris 200 kr.  
 
5.5 Kursus i brug af kort på smartphones. Aflyst pga. manglende tilmeldinger. 
 
6.0 Orientering fra årsmødet i foreningen "Danske kultur- og 
Pilgrimsruter" 
6.1 Mødet blev afholdt i Aalborg. For at man kan deltage i det fællesnordiske 
samarbejde skal foreningen indmeldes i en fællesnordisk pilgrimsforening som 
koster "Foreningen af Danske Kulturruter" ca. 3.500 kr. i årligt kontingent. Så 
kan der søges midler fra EU til informationsarbejdet.  
Vi bakker op om dette samarbejde. 
 
7.0 Status for PR ambassadører 
7.1 Tanken er at der er mindst én pr. ambassadør i hver af de 98 kommuner i 
landet.  
 
7.2 Vedkommende skal kunne distribuere vores pr. materiale på biblioteker, i 
kirker og borgerservice mv.  
 
7.3 Hvis der er basis for det kan de også samle foreningens medlemmer i 
kommunen til møder og vandringer. 
 
8.0 Middalaldermarkeder 
8.1 Vi har materiale i form af to middelalder-pilgrimsdragter. Spørgsmålet er, 
om vi skal involvere os mere i "middelaldermarkeder".  
 
8.2 Drøftelse af, om vores målgruppe kommer på disse markeder.  
 
8.3 Øm-marked den 18. 8. Desuden er der 20 andre markeder rundt om i 
landet. Vi kunne godt deltage i Ømmarkedet, lige uden for selve markedet, hvor 
vi kan fortælle om det moderne pilgrimsliv. Grethe vil gerne deltage. 
 
8.4 Vi undersøger mulighederne for at deltage i Valbymarked i pinsen. 
 
9.0 Udgået 
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10.0 Årsmøde til oktober 
10.1 I Ringsted 27. oktober. Niels og Rikke er tovholdere. 
 
10.2 Indhold: Indskrivning fra kl 9.30. Kl ca. 10 generalforsamling. Frokost. 
Vandring i ca. 1,30 timer. Årsmøde med diasforedrag og andet. Musikalsk 
indslag. Slut ca. 17.00. Der er bestyrelsesmøde aftenen før med overnatning på 
vandrehjemmet. 
 
11.0 Nyt pictogram for "Den danske Pilgrimsrute" 
11.1 Der er rundsendt forslag til pictogram af Pilo. Enighed om, at Model 1 
skal vælges, da teksten fylder mindst og dermed giver mere plads til 
muslingeskallen. Typografien er desuden enkel og klar. 
 
12.0 Pilgrimsmesse i Hamburg febr. 2019 
12.1 Drøftelse af om vi skal deltage i messen i februar 2019. Vores tyske 
kontakt Bernd Lohse mener, at der er et stort potientiale fra tysk side som 
vandrere på vore stiruter. Vi har en interesse i, at både tyske, svenske og 
norske pilgrimme benytter de danske pilgrimsruter, så herbergerne kan 
overleve og nye opstå. Derfor vil vi deltage næste år. 
 
12.2 I givet fald er det tanken at vi deler stand med "Pilgrimsherberger på 
Hærvejen". 
 
12.3 Det undersøges hvad det vil koste med en oversættelse af vores postkort, 
med kortet over pilgrimsruterne i Danmark, til tysk og engelsk. Troels 
undersøger. 
 
12.4 Grethe afklarer med Foreningen af Herberger på Hærvejen hvornår der er 
dead line for tilmelding.  
 
12.5 Henrik spørger Henrik Tarp om hans bog om Hærvejen bliver oversat til 
tysk. 
 
12.5 Besluttet at lade vores forening blive repræsenteret på messen af to-tre 
personer med rejse og ophold betalt. 
 
13.0 Turistmessen "Ferie for Alle" i Herning 
13.1 Vi deltager ikke. 
 
14.0 Kirkedage i Herning 2020 
14.1 Vi deltager ikke. 
 
15.0 Jubilæum i 2019 
15.1 Et ”skævt jubilæum, 20 år. Vi besluttede at markere årsmødet med ’lidt 
ekstra’. 
Årsmødet placeres i Odense (Seniorhuset). 
 
15.2 Arbejdsgruppe nedsat med Troels, Vibeke og Grethe. 
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16.0 Næste bestyrelsesmøde 
16.1 Onsdag den 2. maj Horserødvej kl. 13.30  
Mandag den 11. juni, Horserødvej kl. 13.30 
Onsdag  den 26. september, Horserødvej kl. 13.30 
Fredag den 26. oktober i Ringsted kl 16.30  
Tirsdag den 27. november, Horserødvej kl. 13.30 
 
17.0 Eventuelt 
17.1 Troels har lavet et forslag til vandring på Olavs-leden til Tronheim og 
deltage i Skt. Olavsdagen den 29.juli 2019, med efterfølgende vandring over 
Dovrefjell. Bus vil følge på hele turen.  
Der blev givet grønt lys til at Troels går videre med sagen. 
 
17.2 Evt. deltagelse i passionsspillet i Ober Ammergau ved Garmisch 
Partenkirchen. Fire vandrerdage og deltagelse i passionsspillet. Forventes at 
ligge på ca. 5.000 kr. Der skal meldes til allerede i år. Troels udarbejder et 
prisoverslag. 
 
17.3 Niels fortalte at Roskilde Pilgrimsforening arrangerer en pilgrimstur til 
Vadstena den 26.8-2.9. Han vil undersøge om den kan være åben for andre 
medlemmer af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme. 
 
 
Mødet hævet kl. 17.55 i god ro og orden. 
 


