Beretning 2018
I år er det 19 år siden at der var en lille folk, der startede vores forening. De ville
gerne udbrede kendskabet til pilgrimsvandring til Santiago, og det er lykkedes.
Vi er den største pilgrimsforening i Europa. Vi har 1548 medlemmer i dag.
Vi har valgt at holde vores møde i Ringsted i år. Vi var også her for to år siden.
Næste år holder vi et to dages møde i Odense i forbindelse med 20 års jubilæet.
Jeg er glad for, at så mange støtter op om denne forening, som medvirker til at
bringe glæde ved at være pilgrimsvandrer såvel i Danmark som i Spanien.
Vi er i 106 tilmeldte til årsmødet og generalforsamlingen.

Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder
Vi har i 2017 holdt fem møder, hvor det sidste var i går.
Alle i bestyrelsen har hver deres ansvarsområde 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 , 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
 Troels Beck, kasserer, står for arbejdet med afmærkning af pilgrimsvejen
på Fyn og er ansvarlig for pr‐ambassadører
 Henrik Friediger, ansvarshavende redaktør for Pilgrimmen

1

 Tone Kirkeby, står for hospitaleros, nordiske kontakter samt lægger Den
Danske Pilgrimsrute på hiking.waymarkedtrails.org
 Grethe Dyrby, Hærvejen, herunder herberger
 Rikke Ærtebjerg – Albergue Ballerup, har stået for planlægning af mødet i
dag sammen
 Niels Heiberg, suppleant
 Bøje Pedersen, suppleant, afmærkning af Den Danske Pilgrimsrute og
vejkirker
 Pilo Drescher, webmaster
 Erik Staffeldt, webredaktør
Vi har fået en ny medarbejder, Yvonne Riise Kristensen til i år at varetage vores
sekretariatet, som er vores livsnerve. Der er blevet sendt 3140 pas ud. Desværre er
der ofte problemer med posten.
Vi er meget glade for Yvonne, som varetager opgaven rigtigt godt.

Arbejdet i det forløbne år
Hjemmesiden, santiagopilgrimme.dk
Efter at den nye hjemmeside gik i luften i juli 2017, har vi haft mellem 15‐20.000
sidevisninger om måneden.
De 10 mest besøgte sider, udover forsiden, er:
• Ruter i udlandet
• Ruter i Danmark
• Bestilling af pilgrimspas
• Pilgrimsguiden
• Udstyr og pakkelister
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• Medlemskab
• Det sker
• Pilgrimssangen
• Litteratursiden
• Frivillig på herberg i Spanien
Vores placering på Google er meget høj. Det skyldes, at der har været særlig fokus
på og arbejdet meget med søgemaskine‐optimering, som bl.a. er navngivning af
sider, søgeord og beskrivelser af sidens indhold.
Trafikken til hjemmesiden kommer hovedsageligt fra Googles søgemaskine, men
vores Facebook‐side genererer også mange besøg til hjemmesiden. Derudover
linkes der også til os fra andre camino‐fora, kommuner, fonde, øvrige
samarbejdspartnere mv.
Hjemmesiden er optimeret til mobilvisning, så det er let at finde en rutebeskrivelse,
en pakkeliste, sang eller anden nyttig information, når man er på farten og kun har
mobilen i lommen.
Der er brugt en del tid på at konvertere den tidligere medlemsdatabase til et mere
tidssvarende system.
Den 18. juli 2018 var vores nye medlemsdatabase således færdigbygget
og alene siden da og frem til den 18/10 har vi kunnet registrere en medlemstilgang
på 101 nye medlemmer.
Vi er rigtig glade for at have fået så mange nye medlemmer, som vi vil byde
velkommen og håber, at mange er tilstede i dag.
Men det er Pilo, der har taget det helt store slid med at få den til at køre, og det har
krævet et kæmpe arbejde + en masse tid, som vi er hende meget taknemmelig for. –
Tusind tak, Pilo.
Men desværre stopper Pilo 1. januar 2019.
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Vores Facebook‐gruppe, Santiagopilgrimme.dk
For 13 måneder siden oprettede foreningen en Facebook‐gruppe med navnet
santiagopilgrimme.dk – samme navn som vores flotte hjemmeside. Facebook‐
gruppen er meget brugt til at søge i ‐ og få råd om caminolivet 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.
Nu er der en del, som ikke føler sig tiltrukket af Facebook, og man kan sagtens
diskutere dens måde at agere på.
For eksempel standsede Facebook pludselig og uden varsel for nogle måneder siden
muligheden for at kunne se opslag fra Facebook‐grupper på hjemmeside, herunder
vores. Det var en facilitet vi havde købt særlig adgang til.
Vi fortsætter med at linke fra hjemmesiden til vores Facebook‐gruppe bl.a. om
vandringerne, som stigruppen arrangerer og andre arrangementer.
Facebooks indretning og ”kultur” har også holdt og holder folk tilbage fra at bruge
Facebook.
Der er og har været en vis forståelig tilbageholdenhed overfor dette såkaldt sociale
medie.
Som er kuriosum jeg kan måske nævne, at vores kasserer, Troels, først kom med 12.
oktober ‐ som medlem nummer 943.

Pilgrimmen
Pilgrimmen er siden sidst udkommet med de sædvanlige to numre. Og sidste
nummer havde 108 sider, et dejligt tykt blad.
Det sidste nummer som Henrik var redaktør for.
Vi vil gerne sige tak til forfatterne for artikler og til læserne for positive
tilbagemeldinger.
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Her vil jeg takke Henrik Friediger for det gode blad, som han har stået for de seneste
12 år.
Pilgrimmen har indeholdt en masse spændende artikler, som vi har glædet os til at
læse. Et rigtigt flot stykke arbejde, tusind tak.
Nu skal vi finde et nyt hold til at lave vores blad. Troels har lovet at være tovholder i
starten, og jeg håber, at der er flere, der har lyst til at hjælpe med bladet. Vi vil
savne vores Pilgrim hvis den stopper, og det håber jeg ikke sker.
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 3. oktober afholdt et foredrag ude på Albergue Ballerup om Den
danske Pilgrimsrute samt om Caminoen.
Det var en spændende aften med stor spørgelyst. Bøje og Vibeke stod for
foredraget. Den bliver gentaget igen torsdag den 17. januar 2019.

10‐dages vandring på Hærvejen fra Frederikshavn til Viborg
Turen fandt sted mandag den 20. – torsdag den 30. august. Vi var 10 deltager fra
hele landet.
Nordjysk Pilgrimsforening havde hjulpet os med 3 overnatninger, derfor måtte vi
medbringe et liggeunderlag, men så blev vores dagsvandringer lidt kortere og
dermed bedre.
Det var også rigtigt hyggeligt de steder, hvor vi skulle sove: Abildgård Kirke Center,
Hørby Sognehus. Og i Nr. Uttrup Kirke blev vi budt velkommen af Peter Krarup, som
havde baljer klar til fodbad. Peter havde lavet aftensmad og købt ind til morgenmad
samt frokost til os. Rigtig luksus.
Det var en god tur og uden problemer. Vi havde det rart sammen.
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Starthjælp til nye pilgrimme
Vi syntes, det var en god ide at tilbyde at hjælpe nye pilgrimme på vej ligesom sidste
år. Det var hjælp til dem, der ikke havde mod til at tage af sted alene. De sørgede
selv for flytransport til bestemmelsesstedet. Og turen er efter princippet, at man
hver betaler for sig selv.
Det blev til to ture, som Carsten og Rikke skulle stå for
Carstens tur
I begyndelsen af juni mødtes en lille gruppe nybegyndere i Porto med Carsten
Maegaard for at følges ad de første 5 dage ad Camino Portugués.
Der var kun tre, Hanna, Knud Erik og Lisbeth, og da de kom fra hvert sit hjørne af
landet, var det ikke muligt at lave en intro‐tur før afrejse.
Men alle fire faldt med det samme i hak og fik en dejlig vandring gennem det frodige
og afvekslende nordportugisiske landskab.
Lige indtil den femte dag, kort før herberget i Pacos. Så faldt Hanna pludselig, da
sløjfen i den ene støvle greb fat i en af hagerne i den anden støvle.
Hun faldt lige så lang som hun er og slog ansigtet og hænderne så alvorligt, at hun
ikke kunne fortsætte.
Læs hendes artikel i sidste nr. af Pilgrimmen.
De øvrige fortsatte endnu et par dage inden de skiltes og fik hver især en rigtig god
oplevelse.
Rikkes tur
Der var fem tilmeldte til Rikkes tur, der skulle starte den 31. august i Leon med kurs
mod Santiago de Compostela.
Desværre faldt Rikke i sine snørebånd 14 dage før afrejsen, og selvom de på
skadestuen sagde, at hun godt kunne gå, da hun ikke havde slået sine ben, fik hun af
lægen, der opererede, at vide, at det var uforsvarligt på grund af infektionsrisiko og
evt. fald på vejen. Den planlagte træningsweekend op til afrejsen var dog ikke
umulig, idet der blev indsat vandre‐vikarer på vandringerne fra hhv. Høje Tåstrup til
Ballerup, 14 km om fredagen og fra Ballerup til Farum og retur (28 km) om lørdagen.
Tak til Flemming Borch og Gunnar Berg for at træde til med så kort varsel.
Både fredag og lørdag under vandringerne blev der flittigt delt råd ud fra de erfarne
vikarer, og om aftenen blev der under middagen talt og informeret om alt fra
pilgrims‐pas og støvler til rygsækkens vægt, og hvordan de kunne finde fra
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lufthavnen i Madrid til stationen, hvorfra de skulle tage toget til Leon, og hvordan de
fandt frem til herberget dér.
På vandringen fredag fra Høje Tåstrup til Ballerup konstaterede en af deltagerne
desværre, at hun på grund af helbredsproblemer ikke var klar til at tage hele turen
og meldte derfor fra. Så holdet var nu på 4 uden guide, og Rikke fulgte dem til
lufthavnen den 30. august, og de kom helskindet til Spanien.
Meldingen fra alle 4 er, at det var meget godt med en træningsweekend forud for
turen, og at de var rigtig godt forberedt op til afrejsen. De ville ikke være kommet
afsted, hvis de ikke havde haft en erfaren vandrer, der kunne støtte dem op til
afrejsen, også selvom det i dette tilfælde endte med, at guiden ikke deltog i selve
vandringen.

Stigruppen
Er den gruppe pilgrimme, der har afmærket Den danske Pilgrimsrute på Sjælland og
Lolland/Falster. De startede i 2011 og blev så godt som færdige i år. Men der er 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 af vejarbejde.
Hele Den danske Pilgrimsrute bliver vandret igennem 1 til 2 gange årligt. Det er
vigtigt, så vi kan se, om afmærkningen er i orden.
Der har i det forløbne år været mange 1‐dags ture, som stigruppen har stået for. Her
fortæller vi også om caminoen og giver gode råd samt ideer til vandringer.
Vi kan godt bruge flere folk, hvis stiarbejde skal kunne forsættes.
Det er bedst, hvis det er tre‐fire der står for en rute og måske bor i nærheden af
den.
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Vi laver PR for turene på hjemmesiden samt på Facebook.
Der også udarbejdet en folder, med ture frem til august 2019.
Vi har fået vores skilt ”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 løbene.

Samarbejde med Hærvejen / herbergerne
Der ikke har været så mange overnattende på Hærvejsherbergerne, som vi kunne
ønske i år ‐ var det mon for varmt ?
Vi håber Hærvejsherbergerne vil fortsætte, selvom kontrakten er udløbet.
Der er flere steder, hvor der mangler pilgrimsherberger, specielt i Nordjylland
(Frederikshavn / Viborg), men her henvises til andre steder.
Santiagoforeningen har selv haft en 10 dages tur + weekend vandringer på
Hærvejen. Vi har været på dem alle.
Og så skal det vel nævnes, at der var sat penge af i budgettet til støtte og
opmuntring til Hærvejsherbergerne, 10.000 kr.
Én søgte om senge på 2 meter, så fødderne også kan være der, én om bænke/bord
til haven, så alle pilgrimme kan få en plads, én om røgalarmer og pulverslukker, én
om hjælp til varmeskab og én om reparation af komfur m.m.
4 herberger har fået glæde af pengene i år.
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Hospitaleros
Herberget Aitzenea i Triacastela er blevet solgt, så lige nu har vi kun samarbejdet
med Siervas de Maria i Astorga.
Der har i år været 12 i Astorga. Der er flere der har søgt om at komme ned som
hospitalero, men i nogle perioder har de haft flere hospitaleros fra andre steder, så
det har ikke vært muligt med flere herfra.
Det er især fra Tyskland og Japan de øvrige hospitaleros kommer.
I Kr. Himmelfart havde vi besøg fra Siervas de Maria, Astorga. Der kom tre personer
(Juan Carlos Perez, formand for Amigos del Camino de Santiago de Astorga,
foreningen der ejer Siervas de Maria, Alfredo Costa Santos, daglig leder af herberget
samt Jesus, der er fast medarbejder og leder når Alfredo har ferie).
Vi havde nogle hyggelige dage med en smuk vandretur i en dansk forårsskov, besøg i
Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og tid til en masse snak. Selve besøget er
beskrevet i det sidste nummer af Pilgrimmen.
Bestyrelsen arbejder på at få en aftale med et andet herberg, da vi ved, der er flere
som gerne vil prøve et andet sted.
Det er uvist endnu hvor det bliver, og om det kan lade sig gøre.
Det vil blive oplyst på hjemmesiden, hvis en aftale kommer i stand.
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.

Kultur‐ og Pilgrimsruter i Danmark
Med henblik på at styrke kontakten til pilgrimsforeninger i Norden, er vi i år gået
mere aktivt ind i Foreningen Danske Kultur‐ og Pilgrimsruter.
Sammen med Troels Beck ‐ er jeg med i bestyrelsen for denne paraplyforening, der
tæller næsten alle pilgrimsforeninger i Danmark.
Vi afholdt et godt pilgrimsseminar i Jelling. Den 1.‐2. september med knap 40
deltagere. Der deltog ‐ ud over vores 12 medlemmer fra vores egen forening ‐ også
folk fra Viborg Pilgrimscenter, Klosterruten, fra Maribo og fra Fynsk
Pilgrimsvandring, fra Pilgrim Nordjylland med flere.
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Det var ud fra temaet: Er vi alle pilgrimme?, en spændende debat ud fra oplæg fra
pilgrimspræst Anette Schultz, samt Tove Kruse, Roskilde universitetscenter.
Aftenandagt i Jelling kirke, overnatning på Hærvejsherberget, samt rundvisning i
Kongernes Jelling søndag formiddag.

Odense Pilgrimskreds
Odense Pilgrimskreds, som er en del af Santiagoforeningen har for nyligt afviklet en
tre‐dages vandring med 19 deltagere på Gendarmstien fra Fynshav til Padborg.
Igennem året afholder Odense‐afdelingen flere foredrag i Seniorhus Odense.
I november sættes der fx fokus på den danske katolske konge, Knud den 4., der i
1086 blev myrdet i Albani kirke i Odense. Kongens fald medførte at mange troende
valfartede til kongens grav, da der skete undere ved graven.
Kongen blev helgenkåret i år 1100

Pr‐ambassadører
I foråret forsøgte vi at få vores informationsfolder samt postkort fordelt rundt i
landet til turistkontorer, kirker, sognehuse, biblioteker og lignende steder, hvor vi
måske kan forvente at nå potentielle nye medlemmer, samt fortælle om Den danske
Pilgrimsrute og vejen til Santiago.
Vi fik hjælp fra 25 af vore medlemmer, som meldte sig som ”pr‐ambassadører”. Tak
til dem.
Vi har fået svar fra en håndfuld af disse kontakter. De melder, at de bliver positivt
modtaget, og at der er en vis interesse for vores materialer.
Men nogle steder betaler andre foreninger/firmaer, for at have brochurer liggende,
så der kan vi ikke få plads til vores tryksager!
I bestyrelsen har vi ikke opgivet at bruge ”pr‐ambassadørerne” igen i 2019, men vi
vil især sætte fokus på landets højskoler og forsyne dem med
informationsmateriale, og endvidere tilbyde at stille med foredragsholdere, hvis de
har plads i deres højskoleprogram
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Fremtidsarbejde
Stiarbejdet forsætter som hidtil, og der skal laves en folder igen for efteråret 2019
og foråret 2020
Der vil komme:






3 dags vandring på Lolland/ Falster,
Gerne en 2‐3‐dages tur på Sjælland
Måske starthjælp til Caminoen, men der skal være cirka 10 deltagere.
En vandring på Hærvejen fra Viborg og sydpå cirka 10 dage i august
Foredrag på højskole
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