
Referat af årsmøde i Birgittaforeningen i Mariager                                            

tirsdag den 27. okt. 2015 kl. 19.00 i Mariager klosterbygning.  

 

Årsmødet indledtes med ”Præstens Birgittavise” inden den ordinære 

generalforsamling med følgende dagsorden jfr. Foreningens vedtægter: 
1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning  

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

4) Evt. forslag til godkendelse 

5) Fastsættelse af ktg. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7) Eventuelt  

 
Ad. 1. Erik Kirkegaard Mikkelsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovlig indvarslet, hvorefter han gav ordet videre til formandens beretning. 

 

Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med, at indretningen af Birgittahuset til pilgrims- 

herberg nu stort set var tilendebragt, hvilket også afspejlede sig i årsregnskabet med færre 

håndværkerudgifter end tidligere. 

Med udgangspunkt i fotos fra årets løb blev årets aktiviteter og begivenheder herefter 

gennemgået, hvor forsamlingen kunne se og genopleve følgende: 

 Foreningens medvirken ved Jul i Museumsgården  

 Deltagelse i Den levende Julekalender med ”Den mindste engel”  

 Hellig tre kongers vandringen  

 Birgitta-fortællinger i Formiddagshøjskolen 

 Cittaslow certificeringen af Birgitta-foreningen 

 Udgivelse af ny-redigeret bog om Mariager Kloster af Per Sloth Carlsen 

 Palmesøndagsvandringen med stiftets pilgrimspræst Elisabeth Lidell 

 Ny kirkekrone m. Himmeldronningen efter indbrud i Birgittahuset 

 Kabaret ”Mellem himmel og hav” med donation til Folkekirkens nødhjælp 

 Besøg af pilgrimme fra Karlslunde 

 Midsommervandring langs Mariager fjord 

 Birgittavandring Mariager-Viborg med Viborg Pilgrimscentrum 

 Deltagelse i Museets sommerfest 

 Søren Høgs besøg i pilgrimsherberget 

 Karteuser-vandringen fra Glenstrup til Mariager 

  

Formanden afrundede sin beretning med en tak til bestyrelsen og til de samarbejdspartnere, 

som  havde medvirket positivt i foreningens aktiviteter i det forløbne år. 

 

Ad. 3: Kopi af det reviderede regnskab blev udleveret og godkendt af forsamlingen. 

 

Ad. 4:  Der var ikke indgået nye forslag til vedtægtsændringer. 

 

Ad. 5:  Kontingent godkendt uændret (kr. 100 årl. f. personligt medlemskab og kr. 400 årl. for  

virksomheder, foreninger og institutioner. 

 

Ad. 6:  Bestyrelsesmedlemmerne Anni Engedal, Jørgen Kruse blev genvalgt og Stella 

Andersen blev valgt i stedet f. Hanne Johannsen, som ikke ønskede genvalg.                       

Begge suppleanter Kirsten Thomsen og Hans Jørgen Jensen blev også genvalgt. 

 



Ad. 7: Under evt. fortalte formanden for Nordjysk Pilgrimsforening, Peter Grarup kort om 

visionerne for et fremtidigt samarbejde mellem Pilgrim Mors, Pilgrimscentrum i Viborg,  

Nordjysk Pilgrimsforening og Birgittaforeningen, hvilket man kan glæde sig til at høre mere 

om indenfor den nærmeste fremtid. 

 

I fortsættelse af generalforsamlingen orienterede Jens Søndergaard om, hvad der var sket 

indenfor SBE/ Den europæiske Birgittaforening i det forløbne år. Han indledte med at mindes 

afdøde Gunnar Jivegård, Vadstena, som havde været SBE en god og aktiv præsident, og 

udtrykte her et ønske om, at den gode forbindelse til det svenske ”åndelige udgangspunkt” 

fortsat måtte kunne bevares.  Jens Søndergaard gjorde afslutningsvis også opmærksom på, at 

SBE årsmødet i 2016 nu er planlagt til at skulle finde sted i Maribo fra den 23. - 26. maj 2016. 

 

Efter pausen, hvor foreningen var vært ved et let traktement, var Søren Høg inviteret som 

foredragsholder. Han besøgte denne sommer Mariager og overnattede i pilgrimsherberget. 

Det var en tankevækkende beretning han formidlede til en lydhør forsamling, som her hørte 

om, hvordan han som blind troubadour kunne finde vej gennem Danmark fra Skagen mod 

Faxe alene med sin førerhund, og hvad der her mødte ham undervejs. Hans mål med turen 

var ikke at skulle præstere noget, hverken for sig selv eller andre, men med udgangspunkt i 

egne erfaringer at undersøge, om man i vor tid måske er blevet lige lovlig hurtig til at svare 

”Nej” – inden man giver sig tid til at overveje det modsatte, - og heldigvis kunne han foreløbig 

berette, at det var blevet en ”Ja-tur” i en sådan grad, at det hermed havde givet ham mod på 

at fortsætte vandringen videre gennem landet til næste sommer.   

 

Søren underholdt derefter også med sin sang og guitar, og et godt og velbesøgt årsmøde 

sluttede med, at forsamlingen sang den irske pilgrimssalme ”Må din vej gå dig imøde --”.  

 

Mariager, d. 31. okt. 2015 

Helga Moos Iversen 

 


