Foreningen af Danske Santiagopilgrimme
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 29.10.2022
Velkommen i seje pilgrimme, der har taget turen til Fredericia.
Bestyrelse og sekretariat.
Ved generalforsamlingen sidste år blev John Stævngaard, Jane Hvass og Jeanette
Houensgaard valgt ind. Desværre måtte Jane pga. sygdom trække sig. I stedet trådte
suppleant Bøje Pedersen ind.
Senere bebudede vores sekretariatsleder gennem fem år, Yvonne Riise, sin
fratræden pr. 1.7 -vi har takket Yvonne.
Efter overvejelser søgte John stillingen, og har nu taget over.
Han fik nok at se til med det samme: Højsæson for pilgrimspas, omorganisering af
regnskabssystem, medlemskartotek o.m.a.
Da John forlod bestyrelsen trådte suppleant Jacob Rohd ind. Jacob har allerede
deltaget i bestyrelsesarbejdet nogle år som suppleant. Nu stopper han. Tak for din
indsats Jacob.
Bestyrelsen har holdt fire møder og et strategiseminar -for at få et bedre overblik
over vores fremadrettede arbejde.
Hjemmesiden
Har haft dårlig funktionalitet gennem flere år.
Vi har haft mange overvejelser om løsninger,
bl.a. en hjemmeside baseret på abonnement.
Til sidst faldt det ud til fordel for konsulentbistand til et fast beløb, for at opdatere
hjemmesiden.
Det er sket i tæt samarbejde mellem konsulenten, Hanna og John.
John er nu så fortrolig med opbygningen, at han kan lægge nyt materiale ind og
redigere i et vist omfang.
Vi savner en ny redaktør, efter Erik Staffeldt -og tak til dig- til at forny indhold og
skabe mere aktualitet på hjemmesiden.
Pilgrimmen
Vi har fået en ny distributør, nemlig Bladkompagniet, som har betydet, at der
hverken er plastic om bladet (hvilket er mere miljøvenligt), eller trykt adresse på, da
bladet bliver uddelt efter en adresseliste, som John forsyner dem med, -med de
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medlemsadresser vi har på tidspunktet for udgivelse af bladet. Derfor er det vigtigt,
at i melder adresseforandring, hvis i flytter.
Har du ikke modtaget bladet, skal du henvende dig til sekretariatet, da John så kan
bede Bladkompagniet om at efter-levere. Det er en del af aftalen.
Den Danske Pilgrimsrute
Stigruppen holder alle ruterne på øerne ved lige gennem løbende kontakt til
myndigheder og lodsejere. Et flot arbejde af en lille, men tapper arbejdsgruppe med
Vibeke som tovholder. Tak.
I Jylland er det kommunerne langs Hærvejen, der har ansvaret, men det bør ikke
afholde os fra at rådgive dem.
Stigruppen på Sjælland er decentraliseret således, at det er lokale personer, der er
tovholdere på de forskellige strækninger.
For at styrke arbejdet med ruterne på Fyn og i Jylland vil vi også her lægge opgaven
ud på nogle regionale kontaktpersoner, som kan samle de lokale aktive omkring sig.
Derfor vil vi snarest samle de aktive i stiarbejdet for at få et overblik, drøfte arbejdet
og den fremtidige bemanding i hver landsdel.
For at sætte mere fokus på dette arbejde vil vi fremover bruge en side i hvert nr. af
Pilgrimmen, hvor I kan melde ind om hvad der sker.
Næste deadline er 31. december. Max. 500 ord.
Samarbejdet med DKP -Foreningen af Danske Kultur- og Pilgrimsruter.
Det er en forening som har sit erklærede formål at være paraplyorganisation for alle
pilgrimsforeninger i Danmark. Oprindeligt blev den grundlagt for at allokere EU
midler til den Norske St.Olaf Leden.
Foreningen har 10-20 personlige medlemmer samt to større organisationer –
Fodslaw og os.
Lige nu har pilgrimspræsten i Viborg overtaget formandsposten. Vi er usikre på om
DKP har kræfter nok og er den naturlige paraplyorganisation for
pilgrimsforeninger/vandreforeninger.
Nordisk samarbejde
I sommer blev der fra tysk side organiseret en vandring fra Trondheim til Rom.
Desværre deltog kun nogle få danske pilgrimme gennem Danmark.
Tone, som er vores kontakt til de nordiske pilgrimsorganisationer, har deltaget i
nogle møder med svenskerne i år.
Det vil vi gerne intensivere, for at få flere til at vandre mod Vadstena og Oslo.
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I 2023 fylder domkirken i Lund 900 år. Det bør selvfølgelig fejres på begge sider af
Sundet.
Et blandt mange arrangementer bliver en pilgrimsvandring fra Odense til Lund.
Troels og Tone har kontakt med Magnus Malmgren (fmd. for Pilgrim Sverige) om
vandringen, der starter i Odense ca. 27 august med mål i Lund 9. sept.
Vi oplyser meget mere når vi modtager nyt.
Internationalt samarbejde.
Der er et stigende behov for at påvirke de spanske myndigheder -religiøse såvel som
sekulære til:
At forbedre de strækninger på caminoerne hvor vi pilgrimme er henvist til at traske i
rabatten med store lastbiler buldrende forbi.
At få styr på brandfælder i nogle herberger -mest private.
At understøtte verdenskulturarven -fx flere åbne kirker på caminoerne i Spanien.
At udvide kravet til at få et Compostela fra 100 km til 300 km., da det er svært, ja
umuligt, at opnå en spirituel/åndelig oplevelse efter blot fire dage.
At gøre vores stemme gældende i Internationale møder og fora.
Formanden deltog i august sidste år i en international konference i Frómista om at
gøre Camino Francés bedre.
Det var anden gang vi deltog efter indbydelse. Alt blev betalt af arrangørerne.
Organisationen bag består imidlertid kun af kommuner, regioner og herberger langs
Camino Francés.
Dermed er det jo ikke et internationalt samarbejde for alle caminoer, selvom vi var
deltagere fra 12 lande.
Der har hersket en del forvirring om, hvilken af de mange spanske
pilgrimsorganisationer, der kan betragtes som en egentlig paraplyorganisation i
Spanien, uafhængig af myndigheder, og som har kapacitet til at forhandle de
internationale organisationers mærkesager overfor myndighederne.
Men nu ser det ud til at vi kan samles om FEAACS (Federacion Espanola de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago).
Vi sender to repræsentanter til en konference i Santiago til marts, for at fremføre
vores synspunkter og udbygge de internationale kontakter. Her bliver næsten alt
betalt af arrangørerne.
Vi har et løbende samarbejde med nationale paraplyorganisationer for lokale
pilgrimsforeninger, grupper og myndigheder i følgende lande:
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I Norge ”Pilegrimsfellesskapet St. Jakob ” i Oslo og Nasjonalt Pilegrimssenter i
Trondheim, i Sverige ”Pilgrim i Sverige”, i Tyskland ”Deutsche Jacobus-Gesellschaft”,
i Holland ”Het Nederlands Genoot-schap van Sint Jacop” og i England ”Confratérnity
of St. James”.
De har til formål at formidle samarbejdet mellem de lokale foreninger, der
vedligeholder pilgrimsruterne samt, at udbrede kendskabet til de internationale
pilgrimsruter, udbygge internationalt samarbejde, arrangere vandringer og foredrag,
samt oplyse om den kristne kulturbaggrund for pilgrimsvandring (de er tættere
knyttet op på den lutherske kirke end vi).
Hospitaleros
Der er igen kommet pilgrimme på de spanske caminoer. Og det med et sådant brag,
at antallet af udstedte Compostela i Santiago, medio oktober, har passeret de
400.000, så det er allerede nu et rekordår.
Det har vores samarbejds-albergue ”Siervas de Maria” i Astorga også mærket -på
den gode måde. De har derfor efterlyst flere danske hospitaleros, som de sætter
stor pris på. Desværre har vi kun kunnet formidle 5 i år. Normalt formidler vi ca. 20
om året.
Det skyldes jo nok, at det tager lidt tid at komme i gang efter Corona.
Vi vil annoncere mere i det nye år.
John oplyser, at der er en interessant tendens i salget af pas.
(vis dias)
Den viser at medlemmer af foreningen (de drevne pilgrimme) i stigende grad vælger
at vandre i det tidlige forår og det sene efterår. Så er det mere fredeligt jf. rekorden
Dette var bestyrelsens beretning for 2022 og jeg vil nu overlade ordstyreren at lede
debat og spørgsmål fra medlemmerne.
Carsten Maegaard
Formand
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Memo til punktet eventuelt, som vi dog ikke går ind i med konkrete forslag:
Nyt navn?
Nuværende:
Foreningen af Danske Santiagopilgrimme
Asociacion de Peregrinos Danés de Santiago (spansk)
Association of Danish Santiago Pilgrims (engelsk)
Verein Dänischer Santiago Pilger (tysk)
Nyt navn Fx.
Den Danske Camino Forening
Caminopilgrimme i Danmark
Danske Caminopilgrimme
Danske Camino Vandrere
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