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Beretning ved generalforsamlingen marts 2022  

Af Anne Harving, sekretær i bestyrelsen for Klub Camino Haderslev Næs  

Fra september 2021: Formand var Lars Wolf, næstformand Charlotte M. Sørensen, kasserer Svend Aage 
Hansen, sekretær Anne Harving, menige medlemmer Hanne Back, Jytte Astrup Møller og Peder Kristiansen. 
Vivi Johansen og Sofie Vestergaard Eriksen som suppleanter.    

Coronasituationen de sidst to år har skabt utakt i rullet af generalforsamlinger i mange foreninger 
– således også i vores. Den planlagte generalforsamling i foråret 2021 blev derfor udskudt og først 
gennemført den 14. sept. 2021. Der er således kun gået godt et halvt år siden, vi holdt 
generalforsamling i Starup Menighedshus med efterfølgende rundvisning i kirken. Vi har derfor 
kun arbejdet godt 6 måneders tid denne gang, og også denne periode har været præget af corona, 
selv om vores tanker og hjerter de seneste uger har været et helt andet sted.  

Sjældent har vores samtid haft så hårdt brug for medborgerskab i forstanden, at den enkelte 
borger engagerer sig i sine medborgere og tager ansvar for sig selv og dem i et fælles anliggende. 
Sjælendt har pilgrimsdyderne Frihed, Enkelhed, Stilhed, Langsomhed, Bekymringsløshed, 
forbundethed/spiritualitet og Fællesskab været så aktuelle og pegende tilbage på os selv, som nu. 
Det sætter denne forenings arbejde - med at binde vores Næs sammen på netop denne måde - i et 
meget vedkommende lys. Et lys, der minder os om, at demokrati, medborgerskab og fred nok bør 
være en mellemmenneskelig rettighed, men som desværre ikke er naturgivent.  

Hal Koch, teolog og kirkehistoriker holdt tilbage i 1940 under de politiske påvirkninger dengang en 
forelæsningsrække om demokrati på Københavns Universitet, de såkaldte Grundtvig-
forelæsninger. Hans pointer var dengang som nu hyperaktuelle: ”Demokratiet kan ikke sikres - 
netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det 
drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtsled”.   

Demokratiets opretholdelse er afhængigt af myndige borgeres engagement i eget samfund. 
Demokratiet er afhængigt af borgere, der tager medborgerskab på sig. Demokrati og 
medborgerskab - vores forståelse og opretholdelse af det, ligger ikke i generne, fordi vi tilfældigvis 
er født i dette lille hjørne af verden. Demokrati er ikke blot er en styreform, der kan sikres af 
systemer. Det er en livsform, en måde at være sammen på, som skal læres. Valg hvert fjerde år 
som system, sikrer ikke demokratiets opretholdelse, hvis dem, der skal vælge, ikke forstår 
betydningen og omfanget af dette valg – eller i særdeleshed, hvis dem, der ønsker at blive valgt, 
ikke respekterer demokratiets spilleregler og fx med magt og vold eller undergravende virksomhed 
tvinger mennesker væk fra dialogens demokratiske logik og samtalens muligheder: den 
demokratiske kraft i det bedre arguments ejendommelige tvangløse tvang.  
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I de seneste årtier har vi levet i den fatale vildfarelse, at bare der er valg og systemer omkring 
demokratiet, så går det nok. Vi må indse, at demokrati er personer i relationer, der engagerer sig i 
samtale og medborgerskab. Demokrati og medborgerskab skal læres, og opleves og kontinuerligt 
tilegnes og erkendes. Vores medborgerskabsprojekt Camino Haderslev Næs er netop dette.   

Siden sidst har vi været optagede og engagerede i at sikre en god fejring af Camino Haderslev Næs 
fem-års jubilæum. Den 18. juni i år er det fem år siden, vi officielt indviede ruten under stor 
national og lokal pressedækning. Vi havde ramt en trend, der fornyede ideen om vandring og 
vandringsmulighederne i Danmark, og siden da er det piblet frem med nye vandringsruter, bøger 
om vandring og ikke mindst pilgrimsvandring.   

Coronatiden har yderligere pustet til vandring som motionsform, medborgerskabende aktivitet og 
mentalt pusterum, og som tidligere berettet har virkelig mange vandrere fundet vejen forbi vores 
ni kirker. Derudover kommer det os ind imellem for øre, at der foregår forskellige selvinitierede 
arrangementer rundt omkring på ruten – cykelløb, ekstremløb, stroppeture og 
mødregruppevandring. Det er helt i foreningens ånd, og vi glædes hver gang, vi hører om dette.  

Fejringen af Camino Haderslev Næs fem-års jubilæum bliver en form for stafet over seks uger, 
hvor alle etaper vandres, løbes, cykles eller på anden vis forceres af interesserede, inviterede 
gæster, lokale beboere, børn og voksne, spejdere, motionister, cyklister, sangere og vandrere i alle 
afskygninger.   

Fejringen indledes den 15. maj i Domkirken med en reception for udgivelsen af andet oplag af 
vores smukke pilgrimsbog, som ved denne lejlighed også udkommer på både tysk og engelsk. 
Bogen er udvidet med beskrivelser af de ni kirker. Lokale kræfter i form af oversættere og ildsjæle 
har bidraget til realiseringen af dette store projekt, og særligt Peder Kristiansen med hjælp fra 
flere aktører særligt fra det tyske mindretal er grund til, at dette overhovedet er blevet muligt. Vi 
har derudover modtaget 52.000 kr. fra provstiet til realiseringen af projektet, som vi takker mange 
gange for.  

I forbindelse med jubilæet er der indkøbt 1.000 badges med logo til fejringen til salg og i visse 
tilfælde til uddeling magen til dem vi fik produceret til vores åbning. Prisen bliver 10 kr.  

Jubilæumsstafetten føres fra kirke til kirke i løbet af maj og juni og rammer Domkirken igen d. 18. 
6. 22. Programmet er næsten helt færdigt, og det varer ikke længe før det offentliggøres.   

Udover jubilæumsfejringen har vi siden sidste generalforsamling drøftet gæstekontingent, når 
man overnatter i shelters med tilknytning til Camino Haderslev Næs. Da vi er en lille forening uden 
de store muligheder for bogholderi og administration er aftalen blevet, at opslag i shelters 
henviser til MobilePay, og at man indbetaler et beløb til foreningen for at bruge shelteren – men jo 
altså frivilligt. På samme måde er det muligt at bidrage til foreningens arbejde som virksomhed 
eller privat person ud over almindeligt kontingent.  
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Når vi nu er ved kontingent:  foreningen har svært ved at fastholde betalende medlemmer på 
trods af Svend Aages ihærdige forsøg på at minde etablerede medlemmer om 
kontingentfornyelsen hvert år. Betalende medlemmer ligger for 2021 på lige omkring 65.  

Et stort ønske fra særligt Hoptrup-området på vores sidste generalforsamling, men også fra andre 
vandrere, var muligheden for at markere alternative ruter på kort og med markeringspæle/skilte i 
alternative farver og at få sat skilte op med pile mod shelters.   

I forhold til at lave etaper om og udvide med alternative ruter er vi nødt til at lade dette ske 
samtidig med, at vi skal lave nye kort. Vi har pt. stadig mange kort i 2. oplag liggende, som skal 
sælges/bruges først. Der er desuden stramme regler for, hvilke farver skilte i offentligt terræn må 
have, hvor store de må være med videre, og derfor bliver dette nødt til at indtænkes i en større 
omlægning af etaperne, som koordineres med ansøgninger til både færdselsstyrelsen og 
kommunen. Imidlertid er der lagt flere alternative ruter ind dels som tekster på hjemmesidens 
rutebeskrivelser, dels i Google Maps-kortet på hjemmesiden.   

Den 1. februar holdt Jytte fra bestyrelsen møde med vores frivillige Camino-pedeller, sådan at hele 
ruten understøttes af lokale, der holder øje med skiltning osv. Tak til alle camino-pedeller og alle 
dem, som med interesse og venlighed og med en eller anden tilknytning til lokalområdet eller 
foreningen hjælper os med at drive og drifte ruten året rundt. Uden denne hjælp var dette 
medborgerskabsprojekt slet ikke muligt.   

Tak til Øsby Menighedsråd for at vi må holde generalforsamlingen i Øsbys nye sognehus! Må vores 
generalforsamling bare blive det første af mange, ikke kun kirkelige arrangementer, som dette 
flotte nybyggede hus vil give rammer til.   

Tak til Hanne Bach som har været medlem af bestyrelsen i flere år, og som har bidraget med 
løsning af mange vigtige og praktiske opgaver. Hanne ønsker at træde ud af Bestyrelsen.   

Tak til Peder Kristiansen som har været med i projektet siden undfangelsen i 2013, og som har 
bidraget med en helt særlig idérighed, kontakter ind i de kirkelige miljøer og i særdeleshed med at 
realisere pilgrimsbogens tilblivelse både i første og anden udgave.   

Tusind, tusind tak til jer begge.   

Camino Haderslev næs ønsker jer begge god vej.   

Tak til de fremmødte.   

30. 3. 22/Anne Harving  

 


