Referat af årsmøde i
Foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsruter (DKP)
26. februar 2022 i Seniorhus Odense.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------I mødet deltog:
• Karin Førslev og Poul Kofoed, Roskilde Pilgrimsforening
• Steen Rasmussen,Viborg Pilgrimscentrum
• Vibeke Mørdrup, Troels Beck, Hanna Vestenaa, Birgit Nygaard og Bøje Pedersen,
Foreningen af danske Santiagopilgrimme
• Christian Kjær Bjerre, pilgrimspræst I Viborg Stift
• Elizabeth Knox-Seith, pilgrimspræst i Roskilde Stift
• Charlotte Louise Backhaus, pilgrimspræst i Lolland-Falsters Stift
• Olivia Gade, Tønder
• Jette Amdi Andersen, Fodslaw
• Marianne Olesen og Rena Nørskov, Fynsk Pilgrimsvandring
• Uffe Westerberg, Nordjysk Pilgrimsforening
• Claus Lauritzen og Jacob Spange, Tillidsvejen.
1. Valg af dirigent og referent.
Steen Rasmussen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at formalia i forbindelse med
indkaldelsen var ok.
Troels Beck blev valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning.
Uffe Westerberg: Det er en underlig dag med krig ude i Europa. Vi sender en tanke til
befolkningen i Ukraine.
Uffe kom ind omkring de aktiviteter, vi har haft i 2021:
• Vi havde et godt møde i september i Skt. Hans have i Roskilde.
• Vi har koordineret det nordiske arbejde i ACSOW
• I forbindelse med de kommende Himmelske dage har vi haft tre webmøder, fælles med
• Nationalt pilgrimsnetværk. Der har været ’maksimalt åbenhed’ omkring vort arbejde.
• Vi var lidt med i forbindelse med den svenske klimavandring via København til Tyskland
og Skotland.
• Vi har høstet roser for vores hjemmeside, med det interaktive kort.
• Det er sidste år, at vi direkte er med i det nordiske arbejde. Næste år tager ’Udvikling
Hærvejen”’ over og står for udgiften/medlemskontingent, euro 500.
• Det store hærvejsprojekt, ser nu ud til at komme i gang. Uffe gav udtryk for at vi i DKP
også ville få glæde heraf. Der er lagt mange millioner kroner i projektet.
Efter nogle få kommentarer om Hærvejsprojektet, blev beretningen godkendt.

3. Regnskab, budget og kontingent.
Kasserer Jette Amdi Andersen gennemgik årsregnskabet. Vi fik i år et driftstilskud
fra Friluftsrådet, så året sluttede med et overskud på kr. 1203,- og en bankbeholdning på
3.894,-.
• Troels påpegede, at så længe der skal betales kontingent (kr. 3.800,-) i ASCOW, er der
ingen penge til f.eks. at arrangere et fælles dansk pilgrims-seminar.
• Uffe argumenterede for at vi skulle blive i ASCOW endnu et år, så vi dels kunne
’aflevere’ arbejdet på en god måde til Udvikling Hærvejen og dels afvikle – som medlem
– ASCOWs årsmøde i Roskilde til maj.
Der var ingen ændringsforslag til budgettet; dermed var det godkendt for 2022.
Kontingent: Uændret kr. 300,- pr. forening og kr. 100,- for individuelle medlemmer.
4. Indkomne forslag.
Der lå et skriftligt start-oplæg til debat fra Troels Beck omhandlende:
• Hvordan ønsker vi samarbejde og struktur i DKP i forhold til ’National Pilgrimsnetværk.
• Fungerer DKP som den paraply, der ønskes? Hvad får foreningerne ud af at være
medlem?
Poul Kofoed efterlyste ’flere vitaminer’ i arbejdet.
Debatten endte med at bede den nye bestyrelse om at arbejde videre med den fremtidige
struktur for foreningen.
5. Valg af formand:
Uffe Westerberg havde inden mødet meddelt, at han ikke ønskede at stille op til ny periode
som formand. Årsmødet takkede Uffe for hans store indsats i DKP og ASCOW.
Bestyrelsen foreslog Christian Kjær Bjerre, pilgrimspræst i Viborg, til ny formand.
Christian blev valgt.
6. Valg til bestyrelsen:
Karin Førslev, Jette Amdi Andersen og Troels Beck var på valg. Troels meddelte at han trak sit
kandidatur.
Elizabeth Knox-Seith samt Jakob Spange blev også bragt i forslag.
Derefter var der skriftlig afstemning:
• Elisabeth og Jette blev valgt for 2 år og Karin for 1 år.
• Jacob Spange blev valgt til suppleant.
7. Eventuelt.
Himmelske Dage i Roskilde.
Poul Kofoed og Elizabeth Knox-Seith orienterede om planerne for afvikling af aktiviteter
omkring det store pilgrims-telt i Skt. Hans have.

• De opfordrede de foreninger, der ønsker at deltage der med aktiviteter, om at melde
tilbage så tidligt som muligt. Skriv til: knoxseith@gmail.com
• Vedrørende programmet henviste de til hjemmesiden: Himmelske Dage >
Pilgrimslandsbyen > Program.
Det samlede program for dagene, findes også under punktet: Program.
• Poul nævnte, at der bliver nogle praktiske opgaver omkring det store pilgrimstelt, som
han håber man vil hjælpe til med at få løst.
Pilgrimspræst fra Maribo, Charlotte Backhaus bliver ”lejrchef”.
• Ønsker man at sove i eget telt på det areal, der ligger tæt ved det store telt, så skal hun
have besked. Mail til: chaba@km.dk
Pilgrimslandsbyen har kun tilladelse til et begrænset antal teltpladser.
• Deltagertegn = armbånd købes via hjemmesiden. Der kan købes et armbind, der
gælder alle 4 dage, men også mulighed for et 1-dags.
Arrangørerne forventer at alle, der deltagere aktivt i dagene, at de køber armbåndet.
Den store Markedsplads, ”Mulighedernes marked”, bliver lige bag domkirken.
Christian Bjerre orienterede om, at DKP står for et af teltene 6 x 6 meter, hvor
medlemsforeninger kan ’præsentere sig’.
• Hvis hver forening betaler kr. 600,-, hænger leje af standen sammen.
• Se vedhæftede bilag angående tilmelding til den fælles stand. Mail til Christian:
chkb@km.dk
Fynsk Pilgrimsvandring
Marianne Olesen fortalte historien bag foreningen, der i år har 20-års jubilæum.
• Det var pilgrimspræst Annette Schultz, der stod for foreningens første vandreture. I dag
er de i snit 70 medlemmer. Årskontingent er kr. 100,-.
• Foreningen tilstræber én vandring pr. måned fra kirke til kirke, hvor også ikke
medlemmer er velkomne. I de kolde vintermåneder har man pilgrims-café.
• Vandringer i Pinsen fra kystbyerne til Odense Domkirke har været foreningens flagskib
igennem alle årene.
Fodslaw
Jette Amdi Andersen orienterede om Hærvejsmarchen, 300 km i uge 28. med
bagagetransport.

Bog, genudgivet:
Christian nævnte genoptryk af bogen ”Du er min ø i havet” om keltiske bønner fra Lindisfarne.
Bogen kan købes via forlaget: Boedal. Det er Elizabeth Knox-Seith, der har oversat bønnerne.

Viborg pilgrimscentrum
Steen Rasmussen:
• Efter flere udsættelser pga. Corona, forventer vi nu at kunne gennemføre vores tur til
Trondheim, hvor vi er blevet taget rigtigt godt imod. Ser frem til en spændende tur.
• Vi har også en 4-dages tur til Møn i april.
Også ikke-medlemmer kan tilmelde sig og deltage.
Roskilde pilgrimsforening
Karin Førslev: Vi arbejder lige nu mest med De himmelske Dage.
Foreningen af Santiagopilgrimme
Hanna Vestenaa:
• Vi har mange dags-vandringer.
• Vi har desværre haft en del problemer med vores hjemmeside og dermed mangelfuld
information om vore ture. En ny hjemmeside er på trapperne, og det skulle løse
problemet.
• Troels Beck nævnte den internationale Europa-vandring, som tyskerne har planlagt, og
hvor Norge og Danmark er med. Strækningen fra Hirtshals til Padborg afvikles fra den
15. maj til den 5. juni. Den er opdelt i tre etaper: Hirtshals >Viborg, Viborg > Jelling
samt Jelling > Padborg. Turene er åbne for alle interesserede.
Man kan tilmelde sig og gå med på en eller flere strækninger igennem Europa, inden
Rom nås i oktober måned.
Mere info, mail til: Trbeck45@gmail.com - Se vedhæftede bilag og
https://www.viaromea.de/pilgrimage-2022/
Tillidsvejen
Jakob Spange:
• Vi afvikler en vandring fra Klitmøller til Viborg.
• Jacob omtalte og anbefalede to hæfter: Tillid og Steen Hildebrandts bog om FN’s
Verdensmål.
Jacob og Claus Lauritzen havde medbragt en kæmpe, flot og lækker kage, som blev serveret,
mens Jacob holdt et fint indlæg.
Christian Kjær Bjerre takkede for de gode drøftelser og sluttede dagen med at citere en af
Frans af Assisis bønner. Må freden vokse her og ude i Verden!
ref. Troels Beck

