FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME

Svensk – dansk pilgrimsnetværk
Netværksmøde den 23. september 2020, Svenska kyrkan, København

Foreningen af Danske Santiagopilgrimmer er en landsdækkende forening med ca.
1400 medlemmer.
Foreningens formålsparagraffer er:
•
•
•
•
•

samle alle med interesse for pilgrimsvejene til Santiago de Compostela
udbrede kendskabet om pilgrimsvejene til Santiago
inspirere til pilgrimsvandringer og informere om pilgrimsvejene
holde forbindelse med pilgrimsforeninger i ind- og udland
medvirke til udvikling af de danske- og nordiske pilgrimsveje.

Foreningen blev stiftet i 1999, arbejdet er på frivillig basis, på nær et sekretariat.
Bladet, Pilgrimmen, udgives 2 gange om året. Et flot blad på ca. 100 sider med fortællinger fra
og om pilgrimslivet. Derudover udsendes et nyhedsbrev ca. hver anden måned. Vi har også en
velfungerende og velbesøgt hjemmeside. https://www.santiagopilgrimme.dk
Foreningen har de sidste mange år arbejdet med at afmærke pilgrimsruterne gennem
Danmark. Det har krævet stort arbejde i samarbejde med kommuner og lodsejere.
I øjeblikket arbejder foreningen på at få tilskud fra fonde til at oprette herberger på Sjælland
og Fyn, de steder hvor der ikke er rimelige overnatningsmuligheder.
Foreningen har kontakt med AMCS -Asociación de Municipios del Camino de Santiago og deltog
sidste år i en konference i Carrion de los Condes. Har også kontakt med andre organisationer i
Spanien. Derudover har vi god kontakt/samarbejde med Pilegrimsfelleskapet St. Jacob i Oslo
og Pilegrimssentret i Trondheim.
Hvordan bygge op et fungerende netværk:
1:

På Sjælland og Fyn ved vi ikke meget om de som vandrer på pilgrimsruten, eller hvor
mange. I Jylland, hvor pilgrimsruten stort set følger Hærvejen, bliver overnattende
registreret på herbergerne. I 2019 var der ca. 500 der overnattet på herbergerne nord
for Jelling, syd for var der nogle færre.
Santiagoforeningen samarbejder med lokale pilgrimsforeninger.
Vi er med i bestyrelsen af Foreningen af Herberger langs Hærvejen,
vi deltager aktivt i møder og seminarer vedrørende friluftsliv og pilgrimsarbejdet .

2:

Vi har stor interesse i samarbejde mellem Sverige og Danmark. Samarbejdet vil bl.a.
give mulighed for at arbejde på at få sammenhængende pilgrimsruter i Danmark, Sverige
og Norge. Oplysning om disse, og evt. arrangere fælles vandringer.

3:

Det vil være godt med et pilgrimsnetværk der kan holde 3-4 møder i året. Derudover
holde jævnlig kontakt via mail. Samordning af information kunne være med link til
hinandens hjemmesider.

4:

Vi er meget interesseret i at danne og deltage i en referencegruppe.

Med venlig hilsen
Vibeke Mørdrup og Tone Kirkeby

Asociación de Peregrinos ”Camino de Santiago” en Dinamarca
http://www.santiagopilgrimme.dk

