Beretning 2019
I år har vi 20 års jubilæum og har valgt at holde et to-dagsmøde
ligesom for ti år siden her i Odense.Det har været et spændende år,
hvor der har været stor aktivitet.
Bestyrelsen
Der er i år blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder + et lille møde i
formiddags.Alle i bestyrelsen har hver deres ansvars-område og er
dermed medvirkende til, at få foreningen til at fungere.
Vi er nu i bestyrelsen syv medlemmer og to suppleanter. Alle
deltager på lige fod. Der har ikke været behov for at stemme om
tingene:
Vibeke Mørdrup, formand, sidder også i bestyrelsen for Kultur‐ og
Pilgrimsruter i Danmark sammen med Troels.
Og er med i arbejdet med afmærkning af Den Danske Pilgrimsrute
på Sjælland, Lolland/Falster sammen med Tone Kirkeby og Bøje
Petersen.
Carsten Maegaard, næstformand, Hærvejen og er med i det
international samarbejde
Troels Beck er kasserer og der ud over med i arbejdet med
afmærkning af pilgrimsvejen på Fyn + er med i bestyrelsen for
Kultur‐ og Pilgrimsruter i Danmark.
Tone Kirkeby, står for hospitaleros, nordiske kontakter samt
lægger Den Danske Pilgrimsrute ud på hiking.waymarkedtrails.org
Grethe Dyrby, Hærvejen, herunder herberger.
Rikke Ærtebjerg, ansvarshavende redaktør for Pilgrimmen og er
formand for Albergue Ballerup.
Hanna Vestenaa, højskoler, søge fonde, international arbejde
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Bøje Pedersen, suppleant, afmærkning af Den Danske
Pilgrimsrute og vejkirker.
Kenni Kofod, Nyhedsbrevet, EDB.
Marie Lau Florin, webmaster på hjemmesiden
Erik Staffeldt, webredaktør sammen med Inge Larsen står for
facebook
Yvonne Riise Kristensen, varetager vores Sekretariatet, der er
vores livsnerve. Vi er meget glade for Yvonne, som udfører
opgaven rigtigt godt. Der er blevet sendt 2875 pas ud i år.
Desværre er der ofte problemer med posten.
Derfor har vi givet den mulighed, at man kan købe pilgrimpas hos
vores bestyrelsesmedlemmer.

Hvad har vi arbejdet med i det forløbne år
Hjemmesiden
Er vores ansigt udad-til og er meget vigtig for foreningen.
Vi var meget glade for at Marie i januar 2019 kunne overtage
hjemmesiden efter Pilo.
Marie har lagt en masse arbejde i at foresætte med arbejdet af
hjemmesiden. Hun har lagt sit præg på den, som man gør, når man
står for dette arbejde.Men desværre er Marie så hårdt presses på
sit arbejde, at hun ønsker at stoppe. Derfor mangler vi en person,
der har lyst til at blive webmaster?
Jeg håber, at vi hurtigt finder en ny, og Marie vil meget gerne
hjælpe med at sætte den nye ind i, hvordan hjemmesiden fungerer.
Tænk hvis vi i dag fandt en, der har lyst.
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Nyhedsbrevet
Er et nyt tiltag. Der er kommet et par stykker allerede i år.
Her kommer nyheder/historier, der kan uddybes mere end på
facebook.
Nyhedsbrevet er kun er for vores medlemmer.
Og hvis man bemærker det, er medlemskortet på det hver gang.
Kenni står for den del.
Vores Facebook‐gruppe: Santiagopilgrimme.dk
Har vi haft i lidt over to år. Det er Inge Larsen og Erik Staffeldt, der
gør et stort arbejde med at holde den vedlige og lægge ting ind.
Som noget nyt fortæller Inge hver tirsdag, hvor mange nye
medlemmer vi har fået sammen med et godt foto.
Det er vigtigt med et foto, så bliver der mere lagt mærke til opslaget
Jeg vil gerne opfordre jer til at bruge dette medie rigtigt meget.
For Facebook‐gruppen er meget brugt til at søge i ‐ og få råd om
camino-livet og til at give tips til medlemmerne om at vandre på
caminoen.
Vi vil gerne takke alle de mange aktive brugere af både Facebook‐
gruppen og hjemmesiden. I er rigtig gode til at hjælpe hinanden og
give gode råd.
Vi fortsætter med at linke fra hjemmesiden til vores Facebook‐
gruppe bl.a. om vandringerne, som sti-gruppen arrangerer, og om
andre arrangementer.
Pilgrimmen
Lige som vi i dag fejrer foreningens 20-års jubilæum, kan
foreningens blad Pilgrimmen fejre 20 år til januar.
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Bladet udkom første gang som fotokopi i januar 2000.
Med udgivelsen af nr. 13 i juli 2007 blev det en rigtig tryksag.
Bladet har siden starten formået at inspirere, informere og skabe
drømme for pilgrimme på vej ud i verden, både for nybegyndere og
garvede vandrere.
Denne måde at formidle medlemmernes beretninger om vandringer
i øst, vest, syd og nord, kommer, som i de mange foregående
numre, så fint til udtryk i det seneste nummer, nr. 37, der netop er
kommet på gaden.
Bladet bringer også denne gang en skøn blanding af historier om
vandring, filosofering, dagbogsnotater og faktuel viden. Sådan bør
det være, når det er et medlemsblad, og når det skal bæres af
medlemmernes historier.
De medlemmer, der sender artikler ind til Pilgrimmen, har alle deres
helt egen måde at udtrykke sig på, meget individuelle beretninger
og overvejelser, for ikke at tale om bevæggrunde til at vandre –
hvad enten dette er på Caminoerne i Spanien eller andre steder i
verden.
Medlemsbladet Pilgrimmen binder os medlemmer af foreningen
sammen på en unik måde, og det kan i de lange vinteraftener give
os inspiration til, og skabe længsel mod - nye vandringer.
Selv de ældre udgaver af bladet kan bruges som inspiration,
selvom meget kan være ændret i forhold til overnatningsmuligheder, spisesteder og oplysninger om rejsen til startpunktet.
Lad os blive ved med at fylde gode historier i bladet til inspiration for
os alle.
Nu vil jeg også gerne takke Peter for den flotte opsætning af bladet.
Vi glæder os hver gang til, at det næste udkommer.
Foredrag
Der blev den 17. januar afholdt et foredrag ude på Albergue
Ballerup om Den danske Pilgrimsrute samt om Caminoen.
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Det var en spændende aften med stor spørgelyst. - Bøje og Vibeke
stod for foredraget.

Der er blevet afholdt flere vandringer i år
8‐dages vandring på Hærvejen fra Viborg til Vejle
Turen fandt sted søndag den 1. - søndag den 8. september. Vi var
10 deltager fra hele landet. Det var en god tur, alle hyggede sig
godt med hinanden.
9-dages tur til Trondheim med bus og vandring.
Vi var 24 deltagere fra hele landet, vi havde følgebus med og vandrede
udvalgte strækninger af Olavsleden mellem Hamar og Trondheim.
Det blev til ca. 110 km i høj sol og dejlig varme.
Vi vandrede mange smukke steder, f.eks. ud af Lillehammer, over
Dovrefjellet og ind til Nidarosdomen i Trondheim.
Vi kom til Trondheim den 28. juli, hvor vi deltog i St. Olavs messe i
Nidarosdomen. Meget smukt og stemningfuldt.
Den 29. juli, som er Skt. Olavsdag, så vi friluftsspillet Skt. Olav i Stiklestad, hvor Skt. Olav blev døbt den 29. juli 1030.
Larvig-Hirtshals
Sidste år fik vi af Pilgrimsfellesskapet St Jakob en muslingskal, som
skulle nedlægges i Hirtshals for at markere vejen til/fra Norge og
videre mellem Nidaros/Santiago. Der skulle også lægges en mage
til i Larvig.
Fredag den 13. september deltog Tone og jeg (Vibeke) i en
ceremoni med nedlæggelse af muslingskallen ved Larvig Kirke.
Senere på dagen tog vi båden til Hirthals sammen med 10
nordmænd. Vi overnattede på et idrætscenter.
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Dagen efter havde vi en smuk ceremoni ved Hirtshals Kirke. Man
havde arrangeret en andagt for pilgrimme, - også flere lokale
deltog.Derefter gik vi en smuk vandring til Lønstrup, hvor vi
overnattede. Dagen efter gik turen tilbage til Hirtshals.
Jeg vil gerne takke Grethe og Carsten for det store arbejde med at
håndtere dette arrangement, så at alt klappede.
Stigruppen
Er den gruppe pilgrimme, der har afmærket Den danske
Pilgrimsrute på Sjælland og Lolland/Falster.
Man startede i 2011 og blev så godt som færdige sidste år. Men der
er stadig brug for denne gruppe for at holde ruten vedlige.
Stigruppen mødes cirka hver anden måned på Albergue Ballerup.
Her har vi nogle hyggelige møder med en masse snak om
pilgrimsvandring i Danmark og Spanien. Og planlægning af nye
vandringer.
Det er vigtigt, at vi mødes, så vi kan holder øje med de forskellige
ruter, om der sker nye ting på dem, fx omlægning i forbindelse med
vejarbejde.
Hele Den danske Pilgrimsrute bliver vandret igennem 1 til 2 gange
årligt. Det er vigtigt, at vi kan se, om afmærkningen er i orden. Der
har i det forløbne år - cirka en gang om måneden - været mange
én‐dags ture, som stigruppen har stået for.
Ruterne går forbi helligsteder, gamle klostre og kirker. Når det kan
lade sig gøre, laver vi aftale med den lokale præst på ruten om en
lille andagt og synger ”Pilgrimssangen”. Det er frivilligt at deltage i
eventuelle andagter.
Vi går i et ”rolig tempo”, så man eventuelt kan få en fornemmelse
af, at det at vandre kan give en meditativ virkning og en følelse, der
minder om den, man kan møde på caminoen i Spanien.
På turene fortæller vi om caminoen og giver gode råd samt ideer til
vandringer.
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Vi kan godt bruge flere folk, hvis stiarbejdet skal kunne forsættes.
Det er bedst, hvis det er tre‐fire personer, der står for en rute og
måske bor i nærheden af den.
Vi laver PR for turene på hjemmesiden samt på Facebook. Der er
planlagt ture frem til august 2020.
Vi er begyndt at sætte et lille QR mærke op på vores skilte. Det
fører hen til hjemmesiden.
Sidste år fik vi ”Den danske Pilgrimsrute” varemærkeregistreret, så
fremover vil der stå et lille ”r” på skiltet.
Men derfor skifter vi ikke alle skiltene ud på én gang, men løbende.

Samarbejde med Hærvejen / herbergerne
Der var planlagt syv vandringer i Jylland, - kun en blev aflyst i
september - da der kun var to tilmeldte.
De øvrige vandringer var der god tilslutning til: langs Horsens fjord
og Århus bugt, resten på Hærvejen - den længste på en uge.
Desværre er Herbergs overnatningerne gået meget ned de sidste to
år. Det kan evt. Skyldes, at der er kommet rigtig mange sheltere, og
de bliver flittigt brugt.
Vi er dog mange, der ikke vil bære så meget bagage, så derfor er
der fortsat meget brug for Hærvejs herbergerne.
Vi opfordrer jer til at gøre reklame for herbergerne på bl.a.
facebook, når I overnatter der.
Vi har I foreningen forsøgt at vise vores anerkendelse af herbergsledernes store arbejde, og vores ønske om, at de bevares ligesom i
Spanien, ved at sætte 10.000 kr af i budgettet, som de kan søge en
andel af - til ting der kan blive til glæde for overnattende pilgrimme
og vandere.
I år er der fem herberger, der har fået glæde af pengene.
Så næste år vil I flere steder se nye bænkeborde o.l.
Herbergs-lederne er enormt glade og taknemlige for vores
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opbakning og anerkendelse.
Desværre har Sønder Ravnstrup måttet lukke pga. dødsfald, og
Strandfogedgården er sparet væk af Hirtshals commune. Der
arbejdes i Herbergs-foreningen (hvor vi er repræsenteret i
bestyrelsen) på at finde nye steder, så hullerne kan lukkes igen.
Et nyt er kommet til i Ålborg-Nørresundby Idrætscenter , og
Hørbylund mellem Lunken og Frederikshavn er måske klar om et
par år.
Kollemorten og Sepstrup er udgået i Herbergs folderen, fordi de
ikke vil deltage i markedsføringen.
Ligeledes er Lindely udgået, da de ikke længere kan love en sikker
overnatning.
Hærvejen er en skøn vandring værd, meget afvekslende i naturen
og fuld af Danmarks historie - brug den den hører til de bedste i Verden.
Kontakt til højskoler:
Der er fra bestyrelsens side taget kontakt til mange af de højskoler,
som tilbyder vandringer på deres kurser.
Bestyrelsen har her tilbudt at komme ud til højskolerne med
foredrag om pilgrimsvandring, men desværre er der ikke nogen af
højskolerne, som har vist interesse herfor.
Markering med muslingeskaller ved de vejkirker, som er
beliggende på den danske pilgrimsrute
Der er et samarbejde mellem vejkirkerne og Foreningen af danske
santiagopilgrimme i dag.
Dette samarbejde ønsker foreningen at udbygge ved at kirkerne
med en muslingeskal markerer, at de ligger på pilgrimsruten.
I første omgang er vejkirker på den sjællandske rute blevet
kontaktet, om de ønsker en markering af, at de ligger på ruten.
Markering skal være i form af en muslingeskal, og foreningen
tilbyder at deltage ved nedlæggelsen.
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To kirker har indtil nu meldt positivt tilbage.
Andre kirker, som ønsker en muslingeskal er naturligvis velkomne
til at få en sådan, også selvom det ikke er vejkirker.
De enkelte kirker dækker selv de udgifter, der er i forbindelse med
nedlæggelse af en muslingeskal.
Deltagelse i Nordisk Pilgrimstræf på Emmaus
Der har været afholdt Nordisk Pilgrimstræf på Emmaus i Haslev.
der var deltagelse fra Finland, Sverige og Danmark.
Der er i dag mange aktører på pilgrimsscenen, pilgrimspræster i
flere stifter, lokalt funderede foreninger og enkeltpersoner som
arrangerer pilgrimsvandringer rundt omkring.
På træffet var der et ønske om, at samle kræfterne så der både er
rum for græsrødderne og foreningerne med basis i det fælles mål
om at støtte op om at udvikle pilgrimsbevægelsen både i Danmark
og i Norden.
Der blev nedsat en mindre arbejdsgruppe til at arbejde videre
hermed på landsplan, hvor Hanna Vestenaa repræsenterer
foreningen af Danske Santiagopilgrimme.
På nordisk plan ønskes også et udbygget samarbejde og gerne
med deltagelse af Norge og Nordtyskland foruden de lande, der
allerede deltog i træffet.
Det blev også drøftet, om der skulle være et Nordisk Pilgrimstræf
hvert andet år.
Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at drøfte, hvordan Danske
Santiagopilgrimme stiller sig til deltagelse heri.
Internationalt pilgrimssamarbejde.
I 2019 har vi intensiveret samarbejdet med vores internationale
kontakter.
Carsten deltog i januar i den engelske pilgrimsforenings,
Confraternity of St. James, årsmøde i London.

9

De var imponerede over, at vi har lige så mange medlemmer som
de har i hele Storbritannien, samt hvor bredt vi er organiseret og
arbejder.
På den anden side er det imponerende, at de har eget forlag og
driver to egne herberger i Spanien. De får en stor del af deres
midler udefra.
I februar var Grethe og Carsten vores repræsentanter i Hamburg,
hvor der hvert år afholdes en pilgrimsmesse.
Her deltager en masse pilgrimsforeninger fra hele det tysksprogede
område - Tyskland, Østrig og Schweiz.
Alle har deres lille stand i sideskibene i St. Jacobus Kirke, hvor de
viser og fortæller om deres regionale pilgrimsveje.
Mange driver små rejsebureauer med pilgrimsrejser for deres
medlemmer.
Vi havde, nabo til de norske, også en velbesøgt stand.
I samme weekend var Tone vores repræsentant ved et
internationalt møde i Carrion de los Condes.
Vi var inviteret af (Asociación de Municipios del Camino de
Santiago, som er) en forening af kommunerne langs Camino
Frances.
Der var deltagere fra de fleste lande i Europa, derudover fra Brasil,
USA, Canada og Korea. Mødet var et arbejdsmøde hvor de
ønskede at høre deltagernes holdning til de forskellige elementer
der indgår i en pilgrimsvandring.
Og forslag til hvad der evt. burde ændres. især med tanke på det
ekstra pres i 2021, det næste hellige år.
Tone fremlagde vore ønsker til alberguer og hvilke arbejde frivilliger
hospitaleros skal udføre og under hvilke forhold.
Vi er i år blevet inviteret ind i et nyt samarbejde med
søsterorganisationer i Portugal, Spanien og Frankrig.
Formålet er at skabe større viden om, og forståelse for hinanden,
og om grænseoverskridende samarbejde.
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Spanierne er desuden yderst interesserede i at høre vores forslag
til, hvordan de kan organisere "Jubelåret 2021", så det ikke drukner
i ekstrem mangel på overnatningsmuligheder, affald og stress.
Samarbejdet har søgt om EU støtte.
Møderne skal foregå i løbet af 2020, heraf ét i Danmark, hvor der
bliver mulighed for alle interesserede at deltage.
Hospitaleros
Der har igen i år været stor søgning om at komme til Astorga som
hospitalero, til stor glæde for Siervas de Maria.
Desværre har de måtte sige nej til nogle, da de har haft
hospitaleros nok i de perioder, som det var ønsket herfra.
De er meget taknemlige og glade for det arbejde de frivillige
hospitaleros her fra Danmark udfører. Der har i alt været 18 fra vor
forening på Siervas de Maria i år.
I 2020 vil det også være muligt at komme til Malterser Ordnens
herberge i Cizur Menor, få kilometer fra Pamplona.
Det er åbent fra maj til september, det er muligt at være der en uge
eller højst to uger.
De har i starten af februar møde hvor sommerens forløb
planlægges, derfor skal ønske om at komme dertil sendes til Tone
Kirkeby senest den 20. januar, mail adressen finder du på vor
hjemmeside.
Der er kommet ændringer angående de private herberger i
Spanien, de kan kun modtage frivillige hospitaleros på meget
strenge krav, derfor har vi for tiden ikke samarbejde med Aitzenea i
Triacastella.
Er du interesseret i at blive hospitalero, kan du læse om det vor
hjemmeside og sende en mail.
Du er også velkommen til at tage en snak med Tone Kirkeby her i
eftermiddag.

Det nordiske samarbejde:
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I Norden samarbejder vi via den danske paraplyforening: Danske
Kultur- og Pilgrimsruter.
Et samarbejde med udspring i Viborg, hvor vores forening nu i dag
er aktiv i bestyrelsen, idet Troels Beck og jeg selv er med i
styregruppen.
Vi planlægger at tilbyde et seminar hvert andet år, næste gang i
2020, og ellers følger vi arbejdet i den nordiske overbygning, i
daglig tale kaldet ACSOW, der er et samarbejde om Olav-vejene til
Trondheim.
Her senest er vi kommet med i et europæisk projekt støttet med
midler fra EU.
Der planlægges et seminar i Roskilde i sommeren 2020 med fokus
på kulturvejene i Europa, et projekt som Carsten Maegaard er
tovholder for.
Ellers har vi holdt møde med den svenske pilgrimsforening om
fælles initiativ overfor det fælles-nordiske-styre i ACSOW med
henblik på også at få den danske pilgrimsrute over Fyn og Sjælland
frem til Lund og Vadstena - med på det fælles nordiske kort ud over Hærvejen, der allerede er godkendt som Olav-vej og
dermed mulighed for at blive tilgodeset, som europæisk kulturvej,
med støttemidler fra Europa’rådet.
A= Asso’ci’at
C= Cultural Route of
S= St.
O= Olav
W= Ways

I april deltog Vibeke i et seminar i Tønsberg, hvor vi var inviteret af
det norske pilgrimsfælledskab.
Der handler om Tunsberg-leden, som er pilgrimsveien mellem Oslo
- Larvik . Den blev indvie i august
Odense Pilgrimskreds:
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holder til i Seniorhuset her, hvor vi i år holder årsmøde.
Igennem de seneste seks år har gruppen arrangeret vandringer på
pilgrimsruterne på Fyn, på ture i De fynske Alper samt vandreture til
de mindre fynske øer i Lillebælt.
To-tre foredrag afvikles i seniorhuset i vinterhalvåret.
Næste gang er der en debataften om: Hvordan folkelig og kirkelig
integration på tværs af etniske og religiøse forskelle, finder sted i
Odense.
Normalt deltager 15-25 på turene og møderne.
Pilgrimshuset
Pilgrimshuset i Ballerup har som sådan ikke noget med Foreningen
af Danske Santiagopilgrimme at gøre, men der er etableret et tæt
samarbejde mellem de to selvstændige foreninger.
Pilgrimshuset er et fuldt funktionsdygtigt pilgrimsherberg som på
Caminoen med alle faciliteter.
I februar 2019 fik huset en donation fra Nordea Fonden til køb af
vaskemaskine, tørretumbler og tørreskab, og i september blev der
doneret midler til indkøb af højskolesangbøger og hængekøjer fra
Velux Fonden.
I 2019 har Pilgrimshuset haft ca. 50 overnatninger, og da det også
er tilknyttet projektet ”Brug min baghave”, har der været flere
overnatninger i telte i haven, hvor de besøgende har haft adgang til
at bruge pilgrimshuset.
Der afholdes Camino Café en gang om måneden, og vandringer ca.
hver anden måned samt arbejdsdage, når der er opgaver, der skal
løses, f.eks. havearbejde, hovedrengøring, maling, træbeskyttelse
etc. Alt foregår på frivillig basis.
Huset bruges også til bestyrelsesmøder for både Pilgrimshusets
bestyrelse, Danske Santiagopilgrimme, spansk-undervisning, samt
en årlig fejring af Skt. Jakobsdag i samarbejde med Ballerup Kirke.
Der er ca. 170 medlemmer af foreningen bag, og 460 medlemmer
af Facebook-gruppen, der hedder Pilgrimshuset Albergue Ballerup.
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Fremtidsarbejde
Hvad skal vi arbejde med i fremtiden
Stiarbejdet forsætter som hidtil, om der skal laves en folder igen
for efteråret 2020 og foråret 2021, er ikke bestemt endnu, men vi
har en planlægning af ture for cirke et år af gangen
Som noget nyt vil vi afholde Pilgrimscafeer den 7. november i
Århus, Herning, Odense, Roskilde, Ballerup, hvor vi mødtes og
skabe et netværk af pilgrimme og oplyse nye, om Caminoen og
Den danske Pilgrimsvej
Der kommer to foredrag med Broder Theodor i
København/Østerbro den 13. november og Skanderborg den 23.
November.
Filmaftener til foråret over hele landet
Syv-dags til Oberammergau 21 august til 27. august 2020
En vandring på Hærvejen fra Vejen til grænsen Flensborg og videre
ad Gendarmstien, cirka ti dage i foråret
+ vandringer på Hærvejen
En-dags vandringer hver måned på Den Danske Pilgrimsrute.
Vi vil også gerne få lagt flere muslingskaller ned på Den Danske
Pilgrimsrute
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