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i Sognegården i Mariager. 

  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Vedtægtsændringer 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Eventuelt 

  

Referat: 

  

Formanden bød medlemmer, foredragsholder og andre gæster velkommen 

  

Ad 1: Erik Kirkegaard Mikkelsen blev valgt som dirigent, og bekræftede forsamlingens lovlighed i 

og med alle relevante formalia var overholdt. 

  

Ad 2: I formandens beretning blev der først orienteret om Birgittahave projektet, i og med dette var 

temaet på sidste årsmøde. 

Der blev orienteret om, at området omkring Klostersøen - som daværende Mariager kommune 

havde peget på som en mulig placering for en Birgittahave - , nu er undersøgt af en biolog fra 

Mariagerfjord kommune, og at denne har vurderet området som klart hørende ind under 

Naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor der ikke kan forventes dispensation til anlæggelse af en have 

jfr. landskabsarkitekt Nebelongs idéforslag. 

I området er der, efter sigende, en reliktplantebestand som indikerer lang kontinuitet. Det er dog 

biologens opfattelse, at der kan gives dispensation til anlæg af et mindre sti forløb på den flade del 

af området syd om søen og op til kirken, hvilket Birgittaforeningen anbefaler og samtidig håber på 

vil blive virkeliggjort, således at området igen bliver tilgængeligt, som det tidligere har været . 

Endvidere håber man på/anbefales at der opstilles info. skilte som kan oplyse interesserede om 

områdets særlige historie og planteflora. 

Derefter blev der redegjort for planerne om en Birgittarute, hvor idéen oprindeligt tog udgangspkt. i 

at få koblet en pilgrimsrute fra Mariager Kirke/Klosterbygning til Klosterruten, idet Jens Kristian 

Krarup’s plan oprindelig var, at lægge ruten fra Viborg til Frederikshavn vest for Hobro. Dette er nu 

imidlertid ændret, og i Birgittaforeningen hilser man det meget velkommen at ruten nu planlægges 

via Mariager, så man derved også sandsyn ligvis kan tiltrække moderne pilgrimme m.fl. og få sat 

fokus på Mariagers middelalderlige kulturarv med fokus på Birgitta og den kirke/ klosterbygning 

som i senmiddelalderen blev bygget efter hendes forskrifter. 

Der blev i den sammenhæng også orienteret om de lokale pilgrimsvandringer som foreningen 

havde taget initiativ til den forløbne sommer, og hvortil der havde været rigtig god tilslutning. 

Foreningen satser derfor på at gøre disse vandringer til en tradition. Formanden pointerede dog her 

foreningens ansvar m.h.t. at videreudvikle vandringerne i overensstemmelse med ”Birgitta’s ånd” 

svel som ”tidsånden”, så at vandringerne derved kunne blive et tilbud til flest mulige. 

Under overskriften ”Alder ingen hindring for pilgrimsvandring” blev der i den forbindelse fortalt   

om 2 ældre sønderjyske kvinder, der havde kunnet gennemføre en pilgrimsvandring på Hærvejen i 

og med anskaffelse af en barnevogn til transport af proviant og nødvendige udstyr i øvrigt. 



Formanden takkede herefter forskellige samarbejdspartnere, og håbede på at dette samarbejde 

kunne styrkes i det kommende år. Nævnte i den forbindelse besøg fra Maribo Domsogn, hvor 

foreningen havde samarbejdet med Mariager Kirke og Menighedsråd om programmet, -

 samarbejdet med Ulla Kobberup fra Pilgrimscentrum i Viborg, - og endelig så man frem til et 

fremtidigt samarbejde med Lillian Eriksen, Vor Frue sogn i Ålborg, idet hun havde henvendt sig 

ang. besøg af et hoild nordjyske pilgrimme i maj md. 2010 samt givet tilsagn om at lede Den 

Nordiske økumeniske vandring fra Mariager som Pilgrimscentrum i Viborg organiserer i juli md. 

2010. 

Endelig takkede formanden bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde i det forløbne år. 

Formandens beretning blev godkendt. 

  

Ad. 3. Kassereren fremlagde regnskab som blev godkendt. Af kassererens beretning fremgik bl.a. at 

der havde været en medlemsfremgang på 12 personer. 

  

Ad 4. Forsamlingen vedtog at fortsætte med uændrede kontingentsatser ( enkelt: kr. 75, - husstand: 

kr. 100,- og for virksomheder kr. 400,-) 

  

Ad. 5. Formanden redegjorde indledningsvis for de nye forslag til vedtægtsændringer begrundet 

med, at man i bestyrelsen ønskede formålsparagraffen tilpasset foreningens faktiske arbejdsområder 

samtidig med, at man tilstræbte forenkling og medlemsdemokrati. 

 Vedtægtsændringer til efterretning jfr. sidste årsmøde: Mariager kommune ændres til 

Mariagerfjord kommune og Retten i Mariager ændres til Retten i Ålborg. 

 Forslag behandlet 1. gang på årsmødet sidste år blev endelig vedtaget således at Indkaldelse 

til årsmødet fremover foretages med mindst 7 dages varsel i stedet for 14 dages varsel jfr. 

de oprindelige vedtægter. 

 Følgende forslag til nye ændringer af vedtægter blev endvidere behandlet/vedtaget 1. gang: 

Vedtægternes § 2 ændres til: Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Sct. Birgitta 

og samarbejde med – og støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil, samt 

medvirke til sameksistens mellem de lande og byer, hvor hun satte sit præg.Vedtægternes § 

4 ændres til: Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et ordinært årsmøde med 2/3 flertal af 

de tilstedeværende medlemmer. Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være 

bestyrelsen i hænde senest 15. sept. og bekendtgøres til foreningens medlemmer sammen 

med indkaldelse til årsmødet. 

  

Ad.6. Alle medlemmer der var på valg til bestyrelsen blev genvalgt (Hanne, Elna og Birgit) 

  

Ad 7. Som ny suppleant blev valgt Jørgen Kruse i stedet for Barbro Johansen som ønskede at 

udtræde efter ”lang og tro tjeneste”. Hans Jørgen Jensen blev genvalgt. 

  

Ad 8. Jens Søndergård, som er vicepræsident i den Europæiske Birgittaforening fik herefter ordet 

og henviste til sit indlæg i Kirkebladet vedr. SBE årsmødet, som i 2009 havde fundet sted i 

Vadstena. Endvidere orienterede han om de forskellige grene indenfor Birgittinerordenen. 

  

Efter Årsmødets ordinære generalforsamling fortalte forfatteren Jens Kristian Krarup på en meget 

spændende og engageret måde om Den Danske Klosterrute, som han er ophavsmand til. Ruten har 

han tænkt som en kombineret turist- og pilgrimsrute. Den er, når projektet er færdigt, på ca. 1800 

km og går fra Helsingør via Lolland, Falster, og videre via Ribe og Viborg til Frederikshavn. Der 

ligger mange timers research bag kortlægning og beskrivelse af Klosterruten, bl.a. handler det ikke 

kun om at lægge ruten omkring historisk interessante kirker og klosterbygninger, men også om at 

finde stier og grusveje i rolige omgivelser. Trods problemer med mange asfalterede veje i 

Østjylland, har han efter fornyet overvejelser nu valgt at lægge ruten fra Viborg til Frederikshavn 

via Mariager, så vor tids pilgrimme derved også får mulighed for at komme omkring Mariager 

Kirke og landets eneste Birgittiner – klosterbygning som er bevaret fra Senmiddelalderen. 

  



Borgmester H.C.Maarup overrrakte efter foredraget Jens Kristian Krarup bogen ”Dejlig er fjorden”, 

som er udgivet i anledning af at Mariagerfjord kommune i år er valgt som kulturarvskommune, i 

håb om at bogen kunne være til yderligere inspiration for forfatteren ligesom Per Sloth Carlsens 

Birgittafigur, som var Birgittaforeningens gave til Krarup. 

  

Ref. Bent Walbom 

Sekretær. 

            

 


