Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter
Referat fra Generalforsamling 16. marts 2019
Deltagere: Uffe Westerberg, Vibeke Mørdrup, Jette A. Andersen,
Karin Førslev, Troels Beck.
Afbud:…… Elisabeth Knox-Seidt (på grund af sygdom)

0. Skype møde. Formanden Uffe W. havde på grund af sygdom hos foredragsholder,
samt mulig frafald af to medlemmer pga. deltagelse i bisættelse
ændret mødet i Sognehuset i Middelfart til et skype-telefonmøde.
Repræsentant fra Viborg og Fyns pilgrimskreds, der var tilmeldt mødet,
meldte fra, da der blev skypemøde. Steen Rasmussen (SR) har sendt mail til bestyrelsen
med sine kommentarer, SR opfordrer bestyrelsen til at forsøge at få styrket indtægterne.
1. Valg af dirigent og referent.
Uffe styrede mødet. Konstaterede at indkaldelsen til mødet var i overensstemmelse
med vedtægterne. Referent: Troels.
2. Årsberetning blev godkendt.
Medlemmer
Vi er pt. 13 foreninger, et stift og to personlige medlemmer.
Mht. foreninger er vi dækket godt ind bortset fra Dansk Vandrelaug, som har meddelt,
at foreningen ikke vil være medlem. Bestyrelsen har ønsket at udvide medlemskredsen, så den
bliver bredere og giver en mere solid økonomi. Her er stifterne de mest oplagte. Vi har inviteret
de ti stifter til at blive medlem, men foreløbig har kun Viborg Stift meldt sig ind.
Aarhus Stift har meddelt, at det ikke ønsker at være medlem. Det vil være ønskværdigt, at Aalborg
og Haderslev stifter bliver medlemmer, så Hærvejen/Olavs-vejen er dækket. Ligeledes vil det være
ønskværdigt med Helsingør, Roskilde, Maribo og Fyns stifter som medlemmer, så Den Danske
Pilgrimsrute er dækket.
Jelling-seminar
Foreningen holdt i den 1.-2. september 2018 sit første seminar. Det foregik i Jelling og var en stor
succes med over 30 deltagere, som lyttede til og diskuterede med Anette Foged Schultz
og Tove Kruse. Desuden var der en fin vandretur, musik, andagt og rundvisning. Det hele var fornemt
organiseret og afviklet af blandt andre Troels og Gunhild og Peter Grarup. Da medlemsforeningerne
selv har mange aktiviteter, har vi besluttet, at seminarer er noget, vi afholder hvert andet år, og at de
skal meldes ud i meget god tid.
Destination Hærvejen og nyt Hærvejs-projekt
Foreningen bag Destination Hærvejen omfatter fra i år 12 kommuner, idet Brønderslev
og Frederikshavn er gået med. Desværre er det ikke lykkedes at få de sidste tre Hærvejs
kommuner – Aabenraa, Haderslev og Silkeborg – med, selv om Hærvejen har fået næsten en
million kroner af Nordea-fonden til at gennemføre et forprojekt, der skal udpege rundruter
i tilknytning til Hærvejen samt afdække mangler og potentialer ved ruterne, faciliteterne,
formidlingen og markedsføringen. Der bliver sidst på foråret ansat en projektleder til at
styre forprojektet, som derefter skal udmøntes i et egentligt projekt fra 2020 og de følgende tre-fem år.
Ambitionsniveauet er højt: Hærvejen skal bringes op i europæisk topklasse for vandre- og cykelruter.
Olavs-vejene
Hærvejen er den danske del af den europæiske kulturrute Sankt Olavs Vejene. I 2018 blev der stiftet
en uafhængig forening, Association for the Cultural Route of St. Olav Ways, forkortet ACSOW
der skal administrere kulturruten i samarbejde med Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim.
Danske Kultur- og Pilgrimsruter er det eneste medlem fra Danmark, men vi arbejder på at få
Destination Hærvejen med fra i år.
…fortsættes

Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter
Bestyrelsen i ACSOW har syv medlemmer: tre norske, to svenske og en fra hhv. Danmark og Finland.
Tove Kruse fra Roskilde Universitet er blevet dansk medlem af ACSOWs Videnskabelige Komité, der
skal rådgive bestyrelsen, samle viden og sætte forskning i gang. Fra dansk side mangler vi at udpege et
medlem til ACSOWs Komite for Infrastruktur. En kulturrute – oven i købet med pilgrimstema - har stort
potentiale, og derfor er det vigtigt, at Olavs-temaet indgår i Hærvejsprojektet. Vi har opfordret
kulturministeriet til, at Danmark melder sig ind i Europarådets særlige komité for kulturruter. Det er ikke
dyrt og vil sikre, at vi bedre kan trække på bistand fra kulturruternes sekretariat.
Trekantruten
I Olavs-samarbejdet arbejdes der på at etablere en rundrute omkring Oslofjorden, Kattegat og
Skagerrak, der både kan være pilgrims- og kulturrute. Der er store forventninger til en sådan
Tre-lande-tre-vande-rute, der kan fortælle meget af vores fælles historie, er rimelig let at gå
og desuden er en naturmæssig oplevelse i særklasse. Ruten er fysisk ikke klar endnu.
I Danmark mangler en strækning mellem Frederikshavn og Hirtshals. Den kan forhåbentlig indgå
i det nye Hærvejsprojekt.
I Norge indvies ruten mellem Larvik og Drammen den 3. august. Den sidste strækning ind mod
Oslo er også tæt på at være klar.
I Sverige er man langt med ruteføringen fra Göteborg til Svinesund. Fra Svinesund og nordpå
til Oslo er ruten etableret.
Nordisk portal over pilgrims- og kulturruter
Foreningen har presset på for, at ACSOW får en fælles indgang til nordiske Olavs-ruter
og andre vigtige vandreruter. Vi har søgt Velux-fonden om støtte til dette projekt og har fået bevilget
16.000 kr., men vi kan ikke lave arbejdet alene, og ACSOW har pt. ikke ledige midler til dette. I det
mindste har vi fået det på ACSOWs arbejdsplan for 2019 og har opbakning fra det meste af
bestyrelsen til at prioritere arbejdet. Det er ikke acceptabelt, at man ikke kan få et overblik over
disse ruter. I Danmark vil det være Hærvejen og Den Danske Pilgrimsrute, der skal promoveres.
Hjemmesiden
Den er ajour, så man kan finde os, medlemsforeninger og eventuelle arrangementer.
Bestyrelsen
I en lille paraplyforening som vores er det vigtigt med en effektiv bestyrelse. Vi må erkende,
at de fleste af bestyrelsens kræfter i 2018 gik med Jelling-seminar, men vi har nu fået
bestyrelsen rystet sammen, har fået fordelt arbejdsopgaverne og skabt en god stemning.
Med de aktiviteter, der er i gang og planlagt, ser fremtiden derfor lys ud.

Uffe Westerberg supplerede med…
- Aalborg Stift er meldt ind i foreningen. Vi arbejder videre med øvrige stifter.
- Orienterede om forestående møde i Hærvejsforeningen. Jette/ Linda Hansen deltager.
- Tove Kruse, pd.h. historie, Roskilde Universitet er også kommet med i det nordiske arbejde
hun inviteres til et af vore kommende møder.
- Vi mangler at udpege en person til Komiteen for Infrastruktur i ACSOW. Jette overvejer.
- Markering af ruten fra Norge via Tønsberg-Hirtshals sker lørdag 3. aug.
Vibeke og Uffe koordinerer.

-fortsættes
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3. Regnskab. Årsregnskabet for 2018 viste et lille underskud på kr. 295,med bankbeholdning på kr. 2300,4. Budget. Der var afsat kr. 700 til årsmødet, men qua mødet i Middelfart er ændret til
tlf. møde, så ingen udgift. Der arbejdes videre med et budget 2019 med forventet
indtægter kr. 3600,- og udgifter kr. 3780,- = underskud kr. 180,Uændret kontingent i 2019. Flere forslag om at hæve kontingent fra 2020.
Jette foreslog at vi undersøger om der er turistforeninger som kunne tegnes som medlem.
5. Indkomne forslag. Ingen.
6. Valg af formand. Uffe Westerberg blev genvalgt.
Uffe er valgt til Styregruppen i ”Olav-vejene” frem til 2020. Da skal ny kandidat vælges
som repræsentant for Danmark.
7. Valg til bestyrelsen. Elisabeth Knox-Seidt, Vibeke Mørdrup genvalgt.
Ligeledes blev Jette Amdi Andersen genvalgt som suppleant.
8. Valg af revisor. Poul Erik Olesen blev genvalgt.
9. Eventuelt. Årsmødet i 2020 planlægges til lørdag 25. januar i Middelfart
start kl. 11.00 med vandretur om eftermiddagen.
(Alternativ dato: lørdag 1. februar).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstituering
Formand:……. Uffe Westerberg
Næstformand: Vibeke Mørdrup
Kasserer: …… Jette Amdi Andersen
Sekretær:……. Troels Beck

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Danske Santiagopilgrimme
Fodslaw
Odense Pilgrimskreds

Næste møde: Evt. 11. april nyt skype-møde, tirsdag kl. 17.00
Evt. 11. juni mødes i Odense Seniorhus kl. 16.00 med Tove Kruse.
ref: Troels Beck

