Fra generalforsamling og årsmøde i Sorø
lørdag den 27. oktober 2012
Bestyrelsens beretning 2011-2012
Indledning
Først en tak til alle, der er mødt frem til dette årsmøde og denne generalforsamling. Vi er
i år flere end sædvanligt: i alt 122 tilmeldte og det er jo kun positivt – men, det er dog
mindre en 10% af medlemmerne. Vi fra bestyrelsen håber, vi får en konstruktiv debat om
foreningens arbejde, og en god dag blandt gamle og nye venner.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling i Middelfart således:
Henrik Friediger, valgt direkte som formand på generalforsamlingen 2010,
ansvarshavende redaktør for Pilgrimmen Vibeke Mørdrup, næstformand Carina Glunz,
kasserer Niels Henrik Lieberkind, sekretær Troels Beck, kontakt til udenlandske
søsterforeninger og står for arbejdet med pilgrimsvejen gennem Danmark i samarbejde
med Vibeke Mørdrup og Benny Gunge
Anette Foged Schultz
Suppleanter Emil Jespersen og Peter Glunz
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder – inklusive ét her til morgen. Referaterne
lægges ud på hjemmesiden, så alle kan holde sig a jour med bestyrelsens arbejde og
meget gerne melde sig med ideer og tilbud om at gøre en indsats for foreningen.
Medlemmer og pilgrimspas
Vi har haft et tilgang af nye medlemmer fra 1.389 til 1.483 – en stigning på 6,8%
Sidste år blev der ekspederet 2.166 pilgrimspas – i år: 2.128 – næsten samme antal.
Vi spurgte sidste år, om er var tale om en organisk vækst eller ”Berthelsen-Effekten” efter
den populære julekalender for voksne om en kendis’ vandring på Caminoen. Det lader til,
at der i disse år er en gedigen voksende interesse for Caminoen – og dermed for
foreningens arbejde.
Aktiviteter
Foreningens formål er som bekendt først og fremmest at inspirere til og oplyse om
Camino de Santiago. Det gør vi med hjemmesiden og bladet Pilgrimmen og ved at svare
på de spørgsmål, som kommende pilgrimme naturligt nok har, når de for første gang
begiver sig ud på Caminoen. Men vi prøver hele tiden nye initiativer. Det kan være
vandringer eller foredrag.
Hjemmesiden
Hjemmesiden, som efterhånden er godt indarbejdet og flittigt brugt har fået et supplement

i form af Facebookgruppen ’Danske Santiagopilgrimme’ i den forstand, de i princippet
dækker en del af de samme informationer - men med forskellige indgangsvinkler.
Det er ikke foreningen som har startet Facebookgruppen, men en af bestyrelsen ukendt
”Bjarne Ganzel”. Vel sagtens på grund af navneligheden - ”Danske Santiagopilgrimme”
er både navnet på foreningen og Facebooksiden - var der mange som troede at det var
foreningens - med ros til ”Pilgrimmen” og referencer til foreningens hjemmeside. Derfor
har vi nu ”adopteret” siden, idet vi benytter den til meddelelser og lidt ”reklame” for
foreningen.
Facebookgruppen opleves vist af mange brugere – der er 815 medlemmer - som den
første nyttige tilgang til informationer om livet på Caminoerne, oplevelser, aktuelle
tilbagemeldinger fra Caminoen og erfaringer, samt anbefalinger og forespørgsler om
udstyr. En del af bestyrelsen, webmaster og webredaktør er deltagere med input og svar
på spørgsmål på denne "gruppe".
Hjemmesiden har sit Åbent Forum med gode råd, praktiske oplysninger, hvor
medlemmerne kan supplere (med password).
Hjemmesiden, som også bl.a. rummer oplysning om møder og foredrag, relevante for
pilgrimme (husk at indsende oplysninger herom), bliver løbende ajourført.
Der er overvejelser om at lave en anden struktur på hjemmesiden. Bestyrelsen vil gerne
opfordre medlemmerne til at benytte hjemmesiden og Facebookgruppen, herunder
komme med ideer til forbedringer.
Planlægningsværktøjet UR-Camino
Vi blev opmærksom på UR-Camino.com igennem omtale på Facebooksiden og opdagede
dette fremragende ”Caminoplanlægningsværktøj”. Webmasteren har taget kontakt til
ophavsmændene, der er en gruppe ungarske programmører som selv har gået Caminoen
flere gange. Vi har så hjulpet med oversættelsen af store dele af hjemmesiden til dansk og
sponsoreret 500 Euro.
Hvis nogen har lyst at deltage i oversættelsen fra engelsk til dansk, så kontakt
webmasteren, som gerne hjælper med information. Det er relativt nemt at kopiere den
engelske tekst over i Google Translate, få det automat-oversat til Dansk, korrigere og
redigere resultatet og kopiere det ind i UR-Camino.
Pilgrimmen
- er udkommet de sædvanlige to gange siden sidst – begge gange med 116 siders tekst og
billeder. Vi får til stadighed en god og positiv respons på bladet. Herfra skal især lyde en
tak til alle de pilgrimme, der har skrevet artikler og andet. Det er medlemmernes blad, og
man støtter det bedst ved at skrive til det.
Der er brug for nye redaktionsmedlemmer til at kalde på og redigere de indlæg, vi
modtager. Og til at udvikle bladet, så det også fremover vil fremtræde interessant og
vedkommende for den pilgrimsinteresserede læser.

Vi vil gerne have tilbagemeldinger på vægtningen af bladets indhold – fx mellem de
beskrivende artikler og de religiøse og andre overvejelser, Caminovandringerne giver
tilskyndelse til.
Vandringer
Vi har i årets løb traditionen tro haft to én-dagsvandringer på henholdsvis Sjælland og i
Jylland. På Sjælland fortsatte vi den vandring, der begyndte for tre år siden i Helsingør –
denne gang fra Hillerød til Farum. I Jylland vandrede vi i Peder Kællers fodspor fra
Horsens til Tyrstrup kirke.
Der ud over har vi arrangeret en tredages-vandring rundt om Ivösjön i det nordlige Skåne.
Om vandringerne kan man læse i det seneste nummer af Pilgrimmen.
Desuden har vi stået for strækningen fra Nyborg til Odense i forbindelse med Fyns
Pilgrimsvandrings pinsevandring. Se også her mere i Pilgrimmen.

Foredrag rundt omkring i landet
Vi har afviklet en række informationsmøder, dels på biblioteker, dels i samarbejde
med Bjergkæden og Spejdersport. Alle møderne (Odense, Esbjerg, København og Køge)
har været rigtig godt besøgt og med stor spørgelyst. Der er blevet fortalt om de oplevelser
som venter en, når man begiver sig på en pilgrimsvandring. Der var også stor interesse
for erfaringsudveksling med hensyn til valg af påklædning, fodtøj. Samarbejdet med
Bjergkæden og Spejdersport har været positivt.
Det giver mødedeltagerne en ekstra mulighed til at se og prøve de nyeste ting indenfor
rygsække og støvler.
Nye informationsmøder er planlagt til næste forår.
Film om Caminoen
På pilgrimskonferencen i Utrecht blev der vist en 7 minutters trailer af en film om
Caminoen og dens pilgrimme. Traileren kan nu ses på filmens hjemmeside
’caminodocumentary.org’. Filmen er færdigoptaget, men mangler midler til at blive
redigeret og klippet. Foreningen har doneret 1000 US$ til det formål. Producenten har
samtidig lovet at skrive en artikel i vort medlemsblad Pilgrimmen om projektet. Vi ser
frem til det endelige resultat, som vi håber vil være af interesse for også de danske
santiagopilgrimme.
In memoriam: Kaj Højland
Som det er fremgået af Pilgrimmen er vores tidligere bestyrelsesmedlem Kaj Højland
gået bort. Kaj betød meget for mange af os. Æret være hans minde.
Vandreudstillingen
For et par år siden fik vi produceret en vandreudstilling med billeder fra Caminoen. Den
eksisterer stadig, men der er næsten ingen efterspørgsel. Kan rekvireres fra sekretariatet.

Hospitaleros
Chus, den mangeårige leder af herberget San Javier i Astorga, som vi havde en udmærket
samarbejde med, er holdt op. Det er ejeren af hotel og restaurant Gaudi, som ejer også
San Javier, og man har ansat en ny leder af herberget. Selv om vi har prøvet at
kommunikere med dem på både spansk, engelsk og tysk, er det umuligt at etablere en
pålidelig kommunikation. De svarer simpelthen ikke på e-mails vedr. bekræftelser af
hospitaleros-anmodninger. Og dette er en for os uholdbar situation, fordi vi bliver stresset
af ikke at kunne svare vores medlemmer, der gerne vil være hospitaleros. Vi har derfor
droppet San Javier og glæder os over at forholdene og kommunikatioen med Albergue
Aitzenea i Triacastela er blevet så meget bedre! Herfra har vi kun hørt ros fra vores
hospitaleros.
Vi er for øjeblikket ved at etablere et samarbejde med et andet herberg i Astorga. Det
drejer sig om et refugie, der ejes og drives af vores søsterforening i Astorga. Der vil
komme mere information om dette på hjemmesiden og i Pilgrimmen. Samarbejdet her vi
dog kræve. at vi kan kommunikere med refugiet på spansk, så vi håber, at der er nogen
blandt vore medlemmer, der vil påtage sig dette.
Desuden ser vi på et evt. kommende samarbejde med den engelske pilgrimsforening om
at være til stede på pilgrimskontoret i Santiago og hjælpe ankommende pilgrimme med
behov herfor i det Amigos-projekt, som man har kunnet læse om i Pilgrimmens seneste
nummer. De er også interesseret i hjælp fra folk, der vil arbejde som hospitaleros i et
tilknyttet non-profit refugie. Også herom vil der komme mere information.
Samarbejde med Nordfyns Folkehøjskole
De første to uger af oktober vandrede en gruppe fra Astorga til Santiago i godt vejr og i
en positiv stemning, hvor mange deltagere gav udtryk for, at de nu var parate til at starte
en pilgrimsvandring på Caminoen, hvilket er et af disse vandringers hovedformål. Der
var imidlertid kun 9 deltagere foruden de to pilgrimsledere, så vi vil tage det fortsatte
samarbejde med højskolen op til overvejelse.
Vandring mod Santiago – 2. etape
En gruppe pilgrimme begyndte sidste år på initiativ af pilgrimspræsten fra Viborg, Anette
Foged Schultz, en vandring mod Santiago. Ideen er at tage turen i etaper, hvor man
vandrer to uger om året. Med den hast vil man nå Santiago i løbet af ca. 10 år.
Det viste sig hurtigt, at det var mere eller mindre garvede Santiagopilgrimme og
medlemmer af foreningen, der udgjorde kernen i gruppen. Derfor har foreningen besluttet
så at sige at adoptere denne pilgrimsvandring og give den al mulig støtte – dog sådan at
de enkelte deltagere naturligvis selv betaler deres udgifter.
Perspektivet er, at andre kan følge efter og bruge af de erfaringer, der indhentes
undervejs.
Læs om årets vandring fra Bov til Bremen i Pilgrimmens seneste nummer.
Vejprojekterne i Danmark
Afmærkning af ruterne igennem Danmark, så der er forbindelse fra Norge og Sverige

og mod syd til Tyskland, har været én af opgaverne siden sidste årsmøde.
Det er et flerårigt projekt med syv trin. Vi har afsluttet trin 1, takke været en stor hjælp fra
mange ’stifindere’, det vil sige medlemmer, som har arbejdet i en række små teams. De
har været ruterne igennem enten til fods, på cykel eller i bil. Vi har nu et godt overblik
over:
a) Hvor vi kan koble os på andre allerede eksisterende afmærkede strækninger fx
Hærvejen og Gendarmstien; her behøver vi ikke afmærkningspæle, men kan placere
vores pilgrimssymbol på en allerede eksisterende pæl!
b) Hvor vi skal placere afmærkningspæle samt
c) Ruter igennem byer, hvor vi kan placere pilgrims-symbolet (selvklæbende plastfolie)
på lysmaster etc.
Vi er i gang med trin 2, hvor vi kontakter de respektive kommuner med henblik på
samarbejde om tilladelser til at foretage afmærkning.
Trin 3 er også igangsat, nemlig at søge fondsmidler på ca. kr. 400.000. Vi arbejder på at
få økonomien på plads, samtidigt med at vi får de forskellige tilladelser på
vejafmærkning, der er nødvendige.
Trin 4 er også igangsat, nemlig at indsamle stof til udarbejdelse af pilgrimshefter, to
hefter pr. region indeholdende: Vandrekort, tekst over seværdigheder undervejs,
overnatningsmuligheder samt indkøbssteder. Disse pilgrimshefter planlægges i
samarbejde med turistkontorerne, hvor vi er i gang med at etablere et samarbejde.
Det er Vibeke Mørdrup, Benny Gunge samt Troels Beck som er ’tovholderne’ fra
bestyrelsen.
Der skal her lyde en stor tak fra bestyrelsen til de mange hjælpere, der har arbejdet med i
projektet indtil nu. Vi håber senere på mere hjælp fra disse stifinder-folk.
I fase 5 (fysisk afmærkning på ruterne) samt fase 7 (opfølgning og vedligeholdelse af
pilgrimsmærkerne) får vi igen brug for en stor indsats fra medlemmer.
Kontakt til vores nabo-foreninger TB
Pilegrimsfellesskapet St. Jacob i Norge har under sommeren arbejdet på at få
strækningen fra Larvik til Oslo afmærket og har i samarbejde med ’Posten i Norge’
udgivet
tre særdeles flotte pilgrimsfrimærker.
Svenskakyrkan, har også arbejdet på afmærkning. Her drejer det sig om ruten (leden) i
Halland, fra Göteborg til Malmø.

Vore tyske pilgrimsvenner i Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft er færdige med
afmærkning af
pilgrimsruterne syd for grænsen. Nu findes der 12 gode vandrekort over ruteforløb i
Schlesvig-Holsten. I februar måned markerede foreningen sit 25 års jubilæum ved en
festgudstjeneste i Jakobi-kirken i Aachen. Aktuelt planlægges i juli 2013 en 14-dagens
vandring ad ’Pommerschen Jakobsweg’ dvs. fra Gdansk til Lebork i Tyskland.
Planer for og ideer til det kommende års aktiviteter
I 2013 har vi besluttet at gå ind i et samarbejde med tyske og norske pilgrimsforeninger
om en vandring fra Hamburg til Trondheim. Der er tale om et initiativ taget af de tre
pilgrimspræster i henholdsvis Hamburg, Viborg og Trondheim. Vi vil stå for
planlægningen af vejen gennem Jylland. Der vil blive mulighed for at vandre med hele
vejen – eller blot et stykke af den - på samme måde som forrige års stafetvandring fra
Trondheim til Santiago. Vi leder stadig efter medlemmer, der vil stå for den praktiske
planlægning.
Til næste år vil vi arrangere en pilgrimsvandring på Bornholm.
Hvis nogle af deltagerne i denne generalforsamling eller andre medlemmer har ideer til
aktiviteter, så kom frem med dem. Gerne her og nu.
Afslutning
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

