Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Bestyrelsens beretning 2008-2009 på
Generalforsamlingen d. 31. oktober 2009
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har den 12.11.2008 konstitueret sig således:
:
• Bent Jul, formand, København
• Henrik Friediger, næstformand og redaktør, Virum
• Nils Henrik Lieberkind, sekretær og vejformand, Frederikssund
• Carina Glunz, kasserer, Køge
• Else Dupont, kontakt for hospitalero, Sønderborg
• Hans-Peter Glunz, webmaster, Køge
• Kaj Højland, bestyrelsesmedlem, Lemvig
•

Suppleanterne Vibeke Nygaard og Kjeld Burgby inviteres med til møderne

Bestyrelsen kan denne gang aflægge beretning om det mest aktive år nogen sinde i foreningens 10årige virke. Der har været stor aktivitet hos alle medlemmer af bestyrelsen. Mange medlemmer har
været involveret, ikke mindst i at arrangementskomiteen for 10-års-jubilæet.
Medlemsstatistik
Pr. 30. september 2009 havde foreningen 940 medlemmer, heraf 133 par-medlemmer.
Sidste år var vi 858 medlemmer, hvorfor medlemsantallet har haft en stigning på 9,6 pct. fra 2008
til 2009. Tallet dækker over ca. 261 nyindmeldte og ca. 179 udmeldte/slettede, dvs. at ca. 20 pct.
forlader foreningen årligt. (Når der står ”ca.” skyldes det, at medlemsstatistikken ikke er tilrettelagt
med henblik på at kunne opgøre disse til- og afgange.)
Salget af pilgrimspas er faldet en smule. Vi har udstedt 1.319 pilgrimspas i år, heraf godt 405 til
medlemmer og 707 til ikke-medlemmer. Der er tale om et fald på ca. 3 pct., som primært hidrører
fra et fald på 74 styk til andre foreninger og rejsebureauer. Det interessante er, at tallet dækker over
en stigning på 17 pct. til medlemmer og et fald på 3 pct. til ikke-medlemmer, hvilket ses som udtryk
for, at medlemmerne bliver længere tid i foreningen end tidligere.
Vi kan oplyse, at foreningen har besvaret et stort antal mails fra medlemmer og andre interesserede.
Forespørgslerne har drejet sig om alt mellem himmel og jord, dog fortrinsvis om medlemskab, pris
for overnatning på refugier, beklædning, oppakning, bedste tid på året, antal kilometer pr. dag, hvor
man skulle begynde og ikke mindst transport til og i Spanien. Ofte kan vi henvise til hjemmesiden,
specielt til åbent forum, hvor mange af medlemmerne er flittige til at besvare spørgsmål.
Bag medlemsadministrationen ligger en indsats fra foreningens bestyrelse og fra tilknyttede
medlemmer. Det administrative arbejde vokser i takt med foreningens størrelse og betydning. Vi
har behov for at skulle outsource visse elementer til eksterne, fx bogføring. Det gør vi allerede
omkring web-master-funktionen
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Foreningens politik kan udtrykkes således: Vi ser gerne flere medlemmer, og vi vil gerne fastholde
medlemmerne i flere år. Medlemmer skaber den nødvendige finansielle baggrund for foreningens
virke. Vigtigst er det, at foreningen er til glæde og gavn.
Hospitaleros
Foreningen har send hospitaleros til refugiet i Triacastela, der har serviceret de forbipasserende
pilgrimme og som vel også har haft nogle gode, travle dage. Det drejer sig i år om 11 hospitaleros,
deraf 3 par. Sidste år hørte vi lidt kritik af ordningen, men det er vi os bekendt helt ud over.
Medlemsaktiviteter
Flere af Foreningens aktiviteter er refereret i Pilgrimmen nr. 16 og 17 samt i udsendte nyhedsmails.
Her skal kort nævnes en række af foreningens aktiviteter i 2009:
•
•

•

Hjemkomstretræte i februar 2009. Det foregik Vejle i lokaler tilhørende Skt. Norberts Kirke.
Foreningens årlige pilgrimsvandring var i år en såkaldt ”Jubilæumsvandring”. Den foregik
over 2 dage (lørdag og søndag) i maj 2009. Turen gik til Lund Domkirke, Dalby Kirke,
Simrishamn, St. Nikolaj kapel og en vandring gennem åbne landskaber og skov til Sankt
Olav. Vi blev desværre ikke så mange. Vi må se om vi kan finde andre steder, anden form
og bedre annoncering.
Pilgrimsgrupper til Spanien 2008, 2009 og 2010 i samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole.
Der har netop været omkring 20 pilgrimme af sted. Interessen var så stor, at der er
annonceret en gentagelse i foråret 2010

Arrangementskomiteen for jubilæet udgør en helt særlig aktivitet:
• Arrangementskomiteen har stået for planlægning, registrering, praktik, logistik,
underholdning, sponsorer. Komiteen har haft en kerne på omkring 10 deltagere og flere
andre bidragydere. Mere en 75 personer har været involveret i af få jubilæet til at løbe af
stabelen, når man medregner deltagere i fotokonkurrencen, foredragsholdere og sponsorer.
• Vandreudstillingen er tilrettelagt med henblik på at blive sendt rundt i landet i 2010
• Fotoudstillingen med 40 fotos (deltagere) samt 40 billeder uden for konkurrence. Det udgør
kernen i vandreudstillingen
• Plakatkonkurrencee med 5 forslag, der hver især havde fine kvaliteter. Dommerkomiteen
afviste dog de indkomne forslag med den begrundelse, at man ikke mener, at de som
plakater i tilstrækkelig grad signalerer foreningens formål og virke.
• Foredragsholderne til jubilæet, hvor 11 pilgrimme får mulighed for at formidle deres
erfaringer, er helt sikkert folk med noget på hjerte. Også en repræsentant fra Odense by,
byens stadsarkivar og vil understøtte os.
• Underholdningen er et særligt punkt og indeholder bl.a. ”Midtfyns Consort”, Ramasjang og
medlemmers bidrag.
Foreningens kontakter
Foreningen har en række vedvarende kontakter – så at sige faste relationer, som vi vil sikre en
langsigtet pleje. Vores politik er, at vi forholder os aktivt åbent og inkluderende – som på
Caminoen! Vi ønsker venskabelige kontakter til alle i pilgrimsbevægelsen.
Her skal nævens følgende relationer, som har været aktive i 2009:
• Vedrørende pilgrimsveje har kontakten bl.a. omfattet Lund Stift og kommuner, Nordtyske
pilgrimme (Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft), Fynsk Pilgrimsvandring, deltagelse i
Hærvejskonference og repræsentation i Bestyrelsen for refugier langs Hærvejen
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•
•
•
•

Deltagelse i Nordisk Pilgrimstræf i Oslo
Besøg og udveksling med nyoprettede Les Amis de Saint Birgitta en Provence
Kontakt til pilgrimskontoret i Santiago de Compostela.
Internationale kontakter bliver hyppigere, fx vedrørende planlægning af Det hellige År
2010, Kulturprojekt i forbindelse med Det hellige År. universitetskonference i Finland,
Pilgrim Sverige, Pilgrimsveje om Paris, konference i Holland osv.

Pilgrimsveje
Her skal nævnes følgende 3 hovedaktiviteter:
• Den største aktivitet har drejet som beskrivelse af De fynske Pilgrimsveje
– En arbejdsgruppe i Odense har koordineret og fået den første beskrivelse lagt på
nettet. Vejene skal indvies i dag og vi skal vandre ad dem i morgen. Odense
kommune har været aktivt interesseret, andre fynske kommuner er orienteret og vi
forventer at være repræsenteret i styregruppen for et forventet udviklingsprojekt. I
morgen planter vi et pilgrimstræ, der markerer vejene og som kan danne holdepunkt
for lokale pilgrimsritualer.
• Ruten Ringsted–Nyborg er beskrevet og lægges på hjemmesiden.
• Beskrivelsen af Frederikshavn-Viborg er fornyet og lagt på hjemmesiden.
Disse veje er med til at skabe mulighed for lokale pilgrimsaktiviteter. Desuden indgår de i
foreningens vision om at forbinde pilgrimsbyerne Trondheim (med Nidaros) i Norge og Vadstena i
Sverige med Santiago de Compostela i sydvest via De danske Pilgrimsveje.
Foreningens tanke om pilgrimsvejene er følgende: Pilgrimsvejene skabes af dem, der går dem. Vi i
foreningen er med til at skabe de rammer, der gør dem lettere at gå.
Hjemmesiden www.santiagopilgrimme.dk
Vores hjemmeside er formentlig den mest besøgte hjemmeside for pilgrimme i Danmark. Den
bruges af medlemmer og en masse ikke-medlemmer. Vi føler, at vi har en forpligtelse til at formidle
viden om pilgrimsvandring til især Santiago de Compostela.
I 2007-08 havde sitet besøg af 91.000 brugere med tilsammen 2,0 mio. hits. Året 2008-09 var dette
steget til 107.000 brugere med tilsammen 3,7 mio. hits, Antallet af brugere er altså steget 18 pct.
I 2007-08 havde vi dagligt besøg af 249 brugere hver især med 22 hits. Dette er i 2008-09 steget til
293 brugere, hver især med 34 hits. Det er interessant at se, at disse brugere opholder sig 54 pct.
længere tid på sitet, hvilket kan tolkes som at sitet har større betydning for den enkelte besøgende.
Vi må endvidere nævne at sitet er videreudviklet, bl.a. om pilgrimsruter og hospitaleros.
Foreningen har en politik om at stille vores viden og artikler til rådighed på nettet. Vi ser det som
offentlig information til brug for alle – medlemmer såvel som ikke-medlemmer.
eKommunikation
Kommunikationen med medlemmerne foregår i stigende grad gennem de elektroniske kanaler,
hjemmesiden og e-mail.
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Indmeldelse, pasbestilling og tilmeldinger foregår således over hjemmesiden. Aktuelt på
hjemmesiden er udviklet, så medlemmer og interesserede lettere kan holde sig ajour. Vi har i 2009
påbegyndt at udsende nyhedsbreve og praktisk information på email.
Vi gør meget for indsamling af mail-adresser til brug for kommunikation med medlemmerne. Gå
ind på hjemmesiden under ”Pas, Indmeldelser m.m.” og indberet din mailadresse. I år er vi gået fra
en 56 pct. dækning til 75 pct. Det sparer os for porto samt give bedre relation mellem bestyrelsen og
medlemmerne, bl.a. om nyheder og arrangementer.
Administrative forhold
I takt med at foreningens medlemstal stiger og at pilgrimsvandring bliver en folkebevægelse, er
også vores administrative arbejdsmængede steget.
Husk, at vi er en forening uden ansatte. Du må gerne melde dig til at hjælpe til!
Pilgrimmen - nr. 16 og 17
Disse 2 blade har været på hhv. 68 og 100 sider. Teknisk set har vi vel ikke lavet et bedre blad end
jubilæumsnummeret, nr. 17.
Redaktionen har lagt vægt på bredde
• Pilgrimsveje
• Pilgrimslivet
• Spiritualitet – herunder pilgrimsteologi
• Nyheder fx om foreningens aktiviteter og fra den hjemlige pilgrimsbevægelse
• Boganmeldelser
• Kuriosa
Bestyrelsen ser Pilgrimmen som medlemmernes blad. Man kan ikke aflæse foreningens politik ud
af de enkelte artikler, men bredden i læse- og billedstoffet skulle gerne afspejle bredden i
medlemmernes interesser i pilgrimsvandring.
Redaktionen opfordrer medlemmerne til at skrive til bladet og indsende fotos.
Planer for 2010
Her omtales en ”ønskeliste”, for planen for 2010 udarbejdes af den nye bestyrelse. Den nye
bestyrelse har til opgave i lighed med sidste år at udarbejde en hovedplan, som udsendes til
medlemmerne og i øvrigt bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Generelt vil bestyrelsen fortsat have opmærksomheden på, at vi er en landsdækkende forening med
aktiviteter i hele landet.
Videreførelse af igangværende aktiviteter
Videreførelse af igangværende aktiviteter:
– Vejprojekterne – her ligger et stort arbejde foran os. Der er behov for, at vi konkretiserer
foreningens langsigtede mål. Det gælder ikke alene fastlæggelsen af de enkelte veje,
men også på hvilket ambitionsniveau, vi kan få gjort opmærksom på dem. Fx har man
mange steder i Tyskland fået vejene markeret med små skilte med muslingeskaller,
ligesom man har udarbejdet brochurer og guider, der beskriver vejene. Det kunne være
et mål, men er måske for ambitiøst? Først og fremmest skal vi have skitseret vejene – et
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arbejde, vi er næsten færdige med. Derefter skal de bruges i praksis, før de kan
fastlægges endeligt. Og efterfølgende skal der i samarbejde med andre - kommuner,
turistorganisationer og evt. andre interessenter – arbejdes med den videre udbredelse af
kendskabet til dem. Det er en oplagt opgave for foreningen at organiserede dette arbejde.
Vi efterlyser derfor medlemmer, der vil deltage i arbejdet hermed, herunder med
• afprøvning af eksisterende veje
• videreudvikling og ajourføring af vejbeskrivelserne
• formidlingsaktiviteter om vejen
• kontakt til myndighederne
– Pilgrimmen og hjemmesiden
– Kontakter til samarbejdsparter
– Hjemkomstretræte i weekenden d. 29.-31. januar 2010 i Vejle
– Samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole
• Folkeligt pilgrimskursus
• 1-2 grupper til Santiago
– Årlig pilgrimsvandring – gerne udvidet til Fyn, Sjælland og Jylland
Medlemmerne skal inddrages
Bestyrelsen ønsker at inddrage flere medlemmer i foreningens organiserende aktiviteter. Vi
opfordrer dig derfor til at melde dine ideer og ønsker til bestyrelsen. Vi ser neget gerne medlemmer,
der i foreningens navn kan påtage sig at gennemføre aktiviteterne. Der er plads til helt nye ideer til
aktiviteter, men også til nye former for eksisterende aktiviteter. Bestyrelsen vurderer de indkomne
ideer og kan støtte med annoncering og gennemførelse.
Vi har følgende aktiviteter, der skal føres ud i livet i 2009-10
•
•
•
•
•

Vandreudstillingen skal ud i landet. Nu har vi skabt grundlaget her til jubilæet
(fotoudstilling), men vi efterlyser pilgrimme, der vil være værter for udstillingen.
Hospitaleros. Vi ønsker at afholde en workshop om erfaringer og fremtidsvision.
Den årlige pilgrimsvandring ønsker vi udvidet til 3, så den kan foregå i forskellige landsdele
(Sjælland, Jylland og Fyn). Hvem vil deltage i tilrettelæggelse af disse vandringer?
Den såkaldte ”Udvidede bestyrelse” genoplives for at skabe et bredere engagement.
Pilgrimsvejene skal der som tidligere omtalt arbejdes videre på.

Det reviderede regnskab, budget og kontingent 2010
Dette har sit særlige punkt og er beskrevet særskilt.
Tak
Bestyrelsen vil sige Vibeke Nygaard en stor og varm tak for hendes kæmpe indsats igennem flere år
med at udsende foreningens materialer (pas, velkomstpakker) til medlemmerne samt for hendes
aktive deltagelse i meget andet administrativt arbejde.
Desuden sender vi en stor tak til
Dansk Erhvervsskole Munkemose
Odense Kommune
Iberia luftfartsselskab
Den Spanske Stats Turistbureau
Vollsmose kirke og menighedsråd
Horsens Kommunes Kulturforvaltning
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De har alle beredvilligt stillet faciliteter til rådighed for årsmødet.
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