
 

 
Odense Pilgrimskreds 

 

Formål, mål, succeskriterier og organisation 

 
 

Udgangspunkt- ”De syv pilgrimsord” 
Forskellen mellem en vandring og en pilgrimsvandring er ofte ikke kun vandringens mål, men de 
tanker og overvejelser, der gøres undervejs. 
 
Den svenske pilgrimspræst Hans-Erik Lindstrøm har formuleret ”De syv pilgrimsord”, som for 
mange udtrykker den længsel efter et helt liv, som lever i os. . Pilgrimsvandringens langsomhed og 
stilhed kan inspirere til ny enkelhed og eftertanke. 
 
Ordene er: Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og spiritualitet 
 
På forskellig vis vil ”De syv pilgrimsord” kunne inddrages som en del af grundlaget for aktiviteterne 
i Odense Pilgrimskreds og i den enkelte deltagers tanker og overvejelser. 
 
Det gamle udsagn:          Du bliver det du tænker, spiser og gør. 
 
NB. Ordet pilgrim kommer af ”peregrinus”, der betyder ”en, der går over markerne” – d.v.s. en der 
er fremmed, en der flytter sig til nye steder – også tankemæssigt. 
 
Formål 
Udbrede kendskabet til pilgrimsvandringer og igangsætte aktiviteter med relationer til området 
 
Mål 
Odense Pilgrimskreds opfylder sit formål ved – på kort og lang sigt – at 

 Gennemføre arrangementer (foredrag, kurser, møder, seminarer..) om pilgrimsvandringer 
og relaterede emner 

 Inspirere til - og tilrettelægge- pilgrimsvandringer såvel lokalt, nationalt som internationalt 

 Medvirke til udvikling af lokale/regionale/nationale pilgrimsruter 

 Indgå i relevante samarbejdsrelationer (bl.a. med Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme m.fl.) hvor pilgrimsaktiviteter kan støtte udvikling på forskellige 
områder 

 
Succeskriterier 
Det er vigtigt i alle aktiviteter at stræbe efter størst muligt deltagertilfredshed – og hele tiden 
arbejde efter behovsstyring 



Organisation 
Odense Pilgrimskreds er ikke en forening, men en kreds af interesserede under Seniorhus Odense 
”Mødestedet”. 
 
Aktivitetsgruppen er bredt sammensat af personer, som på forskellig vis har erfaringer inden for 
pilgrimsvandringer og relaterede emner. Gruppens medlemmer er: 
 

Navn Tlf Mail 

Troels Beck (tovholder) 20662649 trbeck45@gmail.com 

Niels Erik Søndergård 65963632, 31904740 n.e.s@youmail.dk 

Lis Hornemann 
(kontaktperson) 

28731815 lishornemann@gmail.com 
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