Beretning 2017
Vores forening startede for 18 år siden i 1999.
Vi er siden blevet 1608 medlemmer og er dermed den største landsdækkende
pilgrimsforening i Danmark.
Foreningen har solgt 2505 pas, hvoraf de 912 er til medlemmer.
Jeg er glad for, at så mange støtter op om denne forening, som medvirker til at
bringe glæden ved at være pilgrimsvandrer både i Danmark og Spanien.
Vi er i år 100 tilmeldte til årsmødet og generalforsamlingen. Sidste år var vi 120 og
året før 111.
Vi har valgt i år at holde mødet i Middelfart. Sidste år var vi i Ringsted. Næste år
bliver det igen Ringsted. Vi skiftes til at være øst og vest for Storebælt.

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder
Vi har i 2017 holdt fem møder, hvor det sidste var i går.
Alle i bestyrelsen har hver deres ansvarsområde og er derfor medvirkende til, at få
foreningen til at fungere.
Vi er nu i bestyrelsen syv medlemmer og to suppleanter. Alle deltager på lige fod. Og
der har ikke været behov for at stemme om tingene










Vibeke Mørdrup, formand
Troels Beck, næstformand, står for arbejdet med afmærkning af pilgrimsvejen
gennem Danmark i samarbejde med Tone Kirkeby og Vibeke Mørdrup
Henrik Friediger, ansvarshavende redaktør for Pilgrimmen
Leon Johansen, kasserer
Tone Kirkeby, udenlandske kontakter samt afmærkning af pilgrimsruten
Grethe Dyrby, Hærvejen
Pilo Drescher, webmaster
Carsten Maegaard, Hærvejen
Erik Staffelt, webredaktør
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Vi har fået en ny til at varetage sekretariatet, efter at Peter Glunz er holdt op. Han
har passet sekretariatet i 12 år. Jeg vil gerne takke for det store arbejde, Peter har
gjort for foreningen.
Vore nye medarbejder er Yvonne Riise Kristensen, der står for sekretariatet
Vi glæder os til samarbejdet med hende.

Arbejdet i det forløbne år
Hjemmesiden
Der har været snak om, at vores hjemmeside skulle have et løft, blive mere
tidssvarende, og det er den blevet.
Udover at hjemmesiden har fået nyt design, så vil den nu automatisk tilpasse sig den
platformman, man tilgår hjemmesiden fra, det være sig pc, tablet eller mobil.
Der er især lagt vægt på at kunne tilbyde hurtig og overskuelig adgang til omtale af
ruter, både i Danmark og i Spanien. Og så er det blevet muligt at betale med
MobilePay.
Det kan vi først og fremmest takke Pilo for ‐ og Erik har været hende en god støtte.
Derudover har vi købt teknisk bistand fra en ekstern webudvikler
Men det er Pilo, der har taget det helt store slid med at få den op at køre, og det har
krævet et kæmpe arbejde + en masse tid, som vi er hende meget taknemmelig for. –
Tak, Pilo.
Så i dag har vi denne smukke hjemmeside, som vi er meget stolte af. I det hele taget
har vi tænkt meget på vores PR. Der er lavet nogle fine postkort og en sti‐folder med
turer på Sjælland med samme look.
Det er vigtigt med genkendelse. Når man set muslingeskallen, ved man, det er vores
forening. Her har Pilo også haft en finger med.
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Vandringer som bestyrelsen har stået for
2‐dages tur på hærvejen i foråret fra Jels til Vejen
Det var Grethe, der stod for denne tur, og vi kan læse om turen i dette nummer af
Pilgrimmen.
5‐dages tur fra Gøteborg til Varberg
Turen blev arrangeret i samarbejde med den Svenske pilgrimsforening.
Turen blev meldt ud med lange vandringer på 20‐30 km og at man skulle sove på
luftmadrasser. Jeg tror, at det gjorde, at vi blev en lille gruppe på 10 personer.
Det var kun en gang, at nogle fik brug for luftmadrasser. Dags‐vandringer blev også
kortere.
Jeg har aldrig før fået så dejlig mad på en pilgrimsvandring. Det var Kaj og hans
kone, der sørgede så godt for os. Det var en smuk vandring. I kan læse om den i
Pilgrimmen.
10‐dages vandring på Hærvejen fra Hirtshals til Viborg 6‐16 september.
Det var en dejlig vandring i smuk natur, hvor vi mødte megen velvilje på de
nordjyske herberger. I det store hele vi var heldige med vejret.
Det er en vandring, som jeg vil anbefale. Vi var 12 tilmeldte, 9 der startede, 3 der
ankom til Viborg.
Der kommer mere om turen i næste nummer af Pilgrimmen.

Starthjælp til nye pilgrimme
Som noget nyt tilbød foreningen i foråret at hjælpe nye pilgrimme på vej, hvis de
ikke selv havde mod på at starte en camino‐vandring.
Der blev i Pilgrimmen annonceret to ture, ‐ en i maj og en i september efter
princippet, at hver betaler for sig.
Den første tur var der ikke nok tilmeldinger til at gennemføre, men til den anden var
der 9, der meldte sig. De sørgede selv for flytransport til Biarritz den 5. sep. og dér
havde turlederen, Carsten Maegaard, reserveret en minibus til Roncesvalles, hvor
der også var reserveret senge til alle samt aftensmad.
Det var der også den anden nat i Zubiri, men derefter skulle hver især finde natlogi.
Derfor blev gruppen godt spredt i Pamplona, hvor der kun var 4 pladser tilbage på
herberget.
På fjerdedagen tog Carsten afsked med gruppen, og det gik rigtig godt videre frem.
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Af de 9 skulle 5 hjem efter to uger, mens de sidste fire holdt sammen resten af vejen
og kom velbeholdne til Santiago.
Vi tænker i bestyrelsen at gentage tilbuddet til næste år.

Stigruppen
Stigruppen har mødtes hver anden måned på Roskilde Bibliotek. Men for fremtiden
vil vi holde vores møder på Albergue Ballerup.
Stigruppen har nogle hyggelige møder med en masse snak om pilgrimsvandring.
Det er vigtigt at vi mødes, så vi kan holder øje med de forskellige ruter, om de er i
orden med afmærkning.
Hele Den Danske Pilgrimerute bliver vandret igennem hvert år, så vi ser om der
mangler skilte. Der har været flere 1‐dags ture, som sti‐gruppen har stået for i det
forløbne år.
Der har været en vellykket 2‐dages vandring fra Gl. Lejre til Ringsted, som Eli og Ib
har stået for. Denne tur er også beskrevet i Pilgrimmen.
Der er et udvalg fra sti‐gruppen, der har lavet folderen med vandringer på Sjælland
frem til næste sommer. Et flot stykke arbejde.
Bøje fra stigruppen har arbejdet på, at vi kommer i folderen om ”Vejkirker på
Sjælland, Lolland, Falster og Fyn”, hvor Den Danske Pilgrimsrute går forbi kirker.
Det er lykkedes, og foreningen medtages i folderen fra næste år.
Vi har nu fået tilladelser fra Næstved og Vordingborg kommune, så vi også dér kan
afmærke stier i de kommuner.
De er de sidste kommuner på Sjælland, vi manglede.
Vi er rigtig glade for, at en selvstændig gruppe har fået Albergue Ballerup etableret.
Vi mangler flere herberger på Sjælland.

Pilgrimmen
Pilgrimmen er siden sidst udkommet med de sædvanlige to numre med 90 sider pr.
nummer. Vi vil gerne sige tak til forfatterne for artikler og til læserne for positive
tilbagemeldinger. Her vil jeg takke Henrik Friediger for det gode blad, som
indeholder en masse spændende artikler.
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Peter vil jeg gerne takke for den flotte opsætning af bladet. Vi glæder os hver gang
til, at det næste udkommer.

Samarbejde med Hærvejen
Det er vigtigt, at vi er repræsenteret i det forrum, så vi ved hvad der sker dér. Det er
fint, at Grethe står for det arbejde.

Hospitaleros
Foreningen har fortsat samarbejde med to herberger på Via Francés om, at de
modtager hospitaleros. Det er Albergue Aitzenea i Triacastela og Siervas de Maria i
Astorga. Albergue Aitzenea i Triacastela er sat til salg, så på nuværende tidspunkt
ved vi ikke hvordan samarbejdet bliver fremover.
I år har der været 16 i Astorga og 4 i Triacastela. De er meget taknemlige for den
hjælp, hospitaleros fra vor forening giver dem.
Er du interesseret i at blive hospitalero kan du læse om det på vores hjemmeside og
sende en mail eller kontakte Tone Kirkeby her i eftermiddag.
Et eventuelt samarbejde med Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim, som vi omtalte
sidste år, er ikke blevet til noget. Men man kan altid selv henvende sig hvis man er
interesseret at hjælpe som hospitalero.

Ny Facebook gruppe
Som følge af, at vi fik ny hjemmeside, var det hensigtsmæssigt også at have egen
Facebookgruppe. Bestyrelsen vedtog den 4. oktober at oprette foreningens
Facebookgruppe, som kan styrke informationen indenfor medlemskredsen og
udenfor. Dagen efter gik den i luften med samme navn som hjemmesiden, nemlig
santiagopilgrimme.dk
Mange pilgrimme spørger om bl.a. praktisk information i forbindelse med en
vandring, og på den gamle hjemmeside var der et forum med login og password.
Dette forum havde en ret begrænset trafik i form af spørgsmål og svar, men det er
uvist, hvor mange, der nøjedes med bare at kigge.
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Det er et åbent spørgsmål, om forum på hjemmesiden skal genopstå eller vi kan
klare os med Facebookgruppen. Nogle mennesker – også blandt vore medlemmer –
er ikke så begejstrede for Facebook. Formelt er det en lukket gruppe, men alle, der
beder om det, kommer med. Et par dage i begyndelsen blev der stillet tre spørgsmål
om eventuelt kommende medlemmers tilknytning til foreningen og pilgrimslivet,
men de er droppet. Facebookgruppen er kommet godt fra start og fik 200
medlemmer de første tre uger.
Tag godt imod Facebookgruppen og brug den ‐ både til at hjælpe andre med gode
råd og til at fortælle om vandringer og om de gode råd, man fik, også var nyttige.

Odense Pilgrimskreds
Odense Pilgrimskreds har igen i år stået for pinsevandringen fra Nyborg til Odense
ad pilgrimsruten. De arrangerer også 1‐dags vandringer langs Odense å.
Med base i Odense Seniorhus afholder de en række foredrag, her senest havde
Odense Pilgrimskreds et foredrag med journalisten Charlotte Rørth, Aalborg, om
hendes spirituelle oplevelse i forbindelse med et møde med Jesus i en spansk kirke.

”Kultur‐ og pilgrimsruter i Danmark”
I januar 2017 så denne forening dagens lys. Troels og Vibeke blev valgt ind i
bestyrelsen. Det skal være en forening, der samarbejder med Sct. Olov Selskabet i
Sverige og Norge.
Det skal være en paraplyorganisation for pilgrimsforeningen i Danmark. Foreningen
har også fået en hjemmeside.
Man arbejder på at udarbejde et kort over pilgrimsruter i hele Skandinavien. – Der
er planlagt et seminar i Jelling næste år (2018).
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Fremtidsarbejde
 Vi skal have en ny folder om foreningen.
 Sti‐arbejdet forsætter som hidtil, og der skal laves en folder igen for efteråret
2018 og foråret 2019.
 Gerne en 2‐3‐dages tur på Sjælland.
 Starthjælp til Caminoen.
 En vandring på Hærvejen fra Frederikshavn til Viborg sidst i august
 Og vi vil gerne have kontrakt personer rundt i landet, hvortil vi kan sende
vores kort, folder mm. Så kan de lægger dem i kirker, biblioteker mm.
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