Årsberetning for 2017 for foreningen Danske Kultur- og Pilgrimsveje
Generalforsamling i Nr. Uttrup kirke 13. januar 2018

Kære alle fremmødte. Velkommen!
Denne generalforsamling er et smukt, kulturbærende, demokratisk eksempel på, hvordan foreningslivet i
Danmark fungerer. Sammen tager vi ansvar for de ting, vi anser for væsentlige i vores liv og som vi gerne vil
bevare og styrke og give videre til de næste generationer. Og vi gør det af idealistiske grunde og som
frivillige uden løn. Udover den glæde det jo giver!
I repræsenterer en voksende del af det vandrende Danmark idet vi nu er oppe på ni
medlemsorganisationer allerede efter det første år. Vi har i samlet flok bestemt os for at arbejde på at
bære vandring videre, både lokalt og nationalt, og gennem nordisk og internationalt samarbejde løfte
endnu større opgaver i fællesskab. Det vil også sige i et samarbejde med de relevante myndigheder,
kommuner og regioner, kirke og kultur at skabe fortsat bedre rammer for ruter, overnatningssteder og
medlemspleje, og også søge bevare den natur og kulturarv, vi færdes i, som tilsammen fremmer
vandringens oplevelse.
Foreningen er en bredt tænkt organisation, for derved at kunne rumme flest mulige relevante foreninger
og enkeltmedlemmer. Men fælles for dem alle er glæden ved at vandre.
Sidste år, den 19. januar, holdt vi et velbesøgt stiftelsesseminar i Viborg Pilgrimscentrum, hvor vi
undersøgte foreningsdanmarks stemning for at etablere en sådan forening, og hvor både den pæne
tilslutning og de forskellige indlæg i debatten vidnede om, at tiden var moden.
Desuden blev vedtægterne rettet til, så de nu dækker foreningens dobbelte formål:
1. At samle danske kultur- og pilgrimsruter og danske vandreorganisationer i en paraplyorganisation
og således få skabt et forum for de tanker og behov, der ligger bag, og gerne en handlekraftig og
stærk forening til at fremme disse tanker og behov.
2. At skabe en demokratisk platform til valget af de danske repræsentanter til styregruppen for den
Europæiske Kulturrute Saint Olaws Ways, der foreløbig går fra Trondhjem mod syd til den danske
grænse til Tyskland langs Hærvejen, og fra Trondhjem mod øst gennem Sverige bl.a. til den
Bottniske Bugt.
Til dette vælger vi hvert år to repræsentanter til styregruppen, som består af folk valgt i Danmark,
Norge og Sverige, og der arbejdes på at udvide ruten igennem Finland og i den Baltiske region og
evt. ind i Rusland, samt vestover mod Skotland, Færøerne, Island og Grønland.
Der blev således valgt en bestyrelse ved mødet, som må betegnes som vores første generalforsamling.
Den består af Ulla Kobberup formand, Uffe Westerberg kasserer, Gunhild Grarup sekretær, Troels Beck
fondsansøger, Vibeke Mørdrup fb ansvarlig, og suppleant Elizabeth Knox-Seith. Dertil Peter Grarup som
teknisk supporter med hjemmesiden.

Når man ser tilbage på det forgangne år, har bestyrelsen fået etableret de første meget relevante fælles
projekter, med en flot hjemmeside, som Peter Grarup står for og en bankkonto, så medlemmerne har et
sted at betale kontingent! På hjemmesiden kan foreningen præsentere sig selv, sine vedtægter og historik,
og her kan referaterne fra bestyrelsesmøderne ses. Og medlemsforeningerne kan vise deres hjemmesider
fra denne samlede platform. Endelig arbejdes der på at skabe en fælles nordisk kortside med ruter, hvortil
der er nedsat en arbejdsgruppe, som Uffe sidder i. Den første opgave er at finde og enes om et egnet
program!
I april tog de to repræsentanter, Uffe og Ulla, til Luxemburg og sammen med de øvrige repræsentanter i
styregruppen for SaintOlavsWays mødte vi sekretariatet for de Europæiske Kulturveje, som er nedsat af
Europarådet.
Det blev en meget spændende og engagerende week-end, hvor vi fik en større forståelse for, hvad dette
Kulturruteprojekt rent faktisk står for og hvad der kræves fra de deltagende lande for at blive godkendt og
med at rapportere tilbage. Vi fandt ud af, at hverken Sverige eller Danmark betaler det forholdsvis lille
medlemsbeløb til Europarådet på ca.5.000 Euro, som deltagelsen egentlig kræver, og har besluttet at
arbejde på at gøre kulturministeriet opmærksom herpå.
Ellers har arbejdet i bestyrelsen mest gået ud på at planlægge et seminar i Jelling til september, og i den
sammenhæng har Troels også været meget flittig med at søge fondspenge hjem. Det er lykkedes ham at få
et beløb fra Veluxfonden, så vi kan gennemføre projektet.
Vi har også tænkt på et møde om vandremuligheder i Danmark her i foråret, evt. et kursus i at bruge
digitale kort, og foruden hjemmesiden er vi også i gang med en folder om foreningen.
Status i øjeblikket er altså, at vi har 9 medlemsforeninger, som det fremgår af hjemmesiden, samt enkelte
personlige medlemskaber. Det må vi vist se som et pænt resultat for det første år!
Jeg takker for året, der er gået, både medlemmerne og især bestyrelsen for dens store og engagerede
indsats! Udover de fire bestyrelsesmøder ligger der jo rejser til og fra og arbejde ind imellem. Da det er en
landsdækkende organisation, så vi har valgt at mødes både i Aarhus og i Jelling, så rejsens belastning bliver
fordelt. Forklaringen på, at jeg går af i utide, jeg er valgt til 2019, er udelukkende alder og udtrætning. Jeg
har holdt for i mange år og går nu på foreningsmæssig pension.
Det har været spændende og lærerige år i pilgrimsvandringens tjeneste!
Ulla
Og så giver jeg hermed stafetten videre til den kommende formand!

