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Årsmøde / Generalforsamling i Birgittaforeningen den 27.10.2010 kl. 19.00 

i Sognegården i Mariager. 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

1. Formandens beretning 

2. Kassererens beretning 

3. Fastsættelse af kontingent 

4. Beh. af vedtægtsændringer, godk. 1. gang sidste år. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt 

Referat: 

Formanden bød velkommen 

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

med alle formalia var overholdt. 

Ad 1: Formanden tog i sin beretning udgangspunkt i den nye formålsparagraf og sagde 

indledningsvis, at det havde været et år i samarbejdets tegn. Hvilket foto’s fra årets aktiviteter 

tydeligt viste. Beretningen i år blev derfor suppleret med power points, så medlemmerne kunne 

følge årets gang i Birgittaforeningen både i ord og billeder. 

Den første begivenhed var besøg fra Maribo domsogn, hvor Birgittaforeningen var vært i 

samarbejde med menighedsrådet. Man glædede sig over nu at have fået etableret en kontakt til 

Mariager’s ”moderby”.  

Man glædede sig også over, at Klosterrutens støtteforening i år havde valgt Mariager til deres 

årsmøde, ligesom et besøg i foråret af pilgrimme fra Vor Frue sogn i Ålborg og Abildgaard sogn 

ved Frederikshavn havde været med til at åbne Birgittaforeningen til verden udadtil og få nye 

kontakter.  

Mange af årets aktiviteter havde været centreret omkring pilgrimsvandringer samt det nyindrettede 

pilgrimsherberg ”Birgittahuset”, som menighedsrådet nu havde givet foreningen brugsret til mod 

ansvar for den indvendige vedligeholdelse.  

Overskud fra forårets Klosterkabaret, hvor ”De gode Mænd ” underholdt, havde givet foreningen 

økonomisk mulighed for at få gjort huset beboeligt, hvilket Bent Walbom egenhændigt havde stået for, og de 

første pilgrimme som overnattede der havde været godt tilfreds med forholdene. 

Planerne om en Birgittarute i forbindelse med Krarup’s Klosterrute projekt var nu så vidt, at der i 

sommerens løb – takket være research fra Viborg Pilgrimscentrum - havde været en pilgrims 

vandring fra Mariager til Viborg både i forbindelse med De Danske Kirkedage og Den Nordiske 

vandring. Ruten er på ca. 70 km. og planlagt til 4 dage. Her havde man i sommer høstet en del 

erfaringer i og med Bent havde været bagtrop på en vandring og Helga følgebil – dog med hjælp af 

2 ”menige medlemmer” Helle og Linda. 

M.h.t. vandringer i lokalområdet havde der været 2 pilgrimsvandringer med temaerne ”Lyset” og 

”Levende vand” under ledelse af sognepræst Lise Palstrøm, ligesom hun også havde stået for 



andagter i både Mariager og Hobro i forbindelse med de øvrige vandringer. Der blev her udtrykt 

megen tak både til hende, Viborg Pilgrimscentrum og egne medlemmer i den sammenhæng. 

Endelig havde Helga været guide på et par vandringer i Munkholmområdet, hvor Birgitta af 

Vadstena’s livsfortælling havde været temaet.  

Foreningens samarbejde med Per Sloth Carlsen havde bevirket, at man nu igen kunne tilbyde en 

”Birgittafigur, idet foreningen var blevet foræret den oprindelige form, samt fået vejledning i 

fremstilling af figurerne. En ny redigeret udgave af bogen om Mariager Kloster havde endvidere set 

sit lys med Birgittaforeningen som forlægger. Dette projekt var lykkedes med Per Sloths tilladelse 

og ved hjælp at økonomisk støtte fra Hobro-Mariager Provsti og Østjydst Bank. I forbindelse med 

præsentation af bogen havde man også kunnet glæde sig over en velbesøgt reception. 

I forbindelse med afsløring af et nyt Birgittasymbol den 1. okt. mødte medlemmer og 

samarbejdspartnere også talrigt op. Her holdt foreningen også åbent hus i Birgittahuset, og   dette 

program var forberedt i samarbejde med Turistdir. Ejvind Lassen, som man takkede for medvirken 

ligesom medarbejdere på turistkontoret i Mariager havde været til stor hjælp i forbindelse med 

fremstilling af foldere og pilgrimspas m.v.  

Denne dag kunne man for 3. gang glæde sig over besøg fra Maribo, idet middelalder arkæolog 

Thomas W. Lassen var rejst hertil og holdt et interessant foredrag om Birgittinerne i Maribo. 

Alt var dog ikke gået helt problemfrit. Hjemmesiden havde ikke været aktiv hele sommeren p.g.a. 

virusangreb og Birgitta emblem som var bestilt til levering til årsmødet var endnu ikke modtaget. 

Begge dele forventedes dog på plads indenfor den nærmeste fremtid.  

Endelig kunne man i foreningen også glæde sig over at den lokale afd. af Sparekassen Kronjylland 

havde givet foreningen en gave på kr. 4000, - som der vil blive taget stilling til anvendelse af i det 

kommende år. 

Formanden så med taknemmelighed tilbage på det forløbne år, - takkede alle for et godt samarbejde 

og så forventningsfuld foreningens fremtid i møde. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

Ad. 2. Kassereren fremlagde regnskab og kunne berette, at der i det forløbne år med Klosterkabaret, 

bogudgivelse m.v. også havde været større udfordring og mere arbejde for kassereren, - og hvad 

angår medlemmer havde der været fremgang.. 

Kassererens beretning blev godkendt. 

Ad 3. Forsamlingen vedtog at fortsætte med uændrede kontingentsatser (enkelt: kr. 75, - husstand:  

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

Ad. 4. Vedtægtsændringer vedr. forenkling og medlemsdemokrati, som blev godkendt første gang 

sidste år blev endelig vedtaget som følger: 

I vedtægternes § 2 ændres formuleringen 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 lande og byer, hvor 

hun satte sit præg. 

I vedtægternes § 4 ændres formuleringen 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.5.  De medlemmer der var på valg til bestyrelsen blev genvalgt (Bent og Helga) 

Ad 6. Som suppleanter blev genvalgt Jørgen Kruse og Hans Jørgen Jensen. 



Ad. 7.  Jens Søndergård orienterede om, hvad der var sket indenfor SBE regi i det forløbne år og 

fortalte her om Den europæiske Birgittaforenings årsmøde den  13.-18. oktober 2010 i Xanten-

Marienbaum, hvor der bl.a. var besøg i Kevelaer, der er en rigtig pilgrimsby. 

Om hvordan det gik med denne forenings planer om udgivelse af et Birgittaatlas. Status var nu at 

der stadig foretages ændringer og justeringer, og der ikke forelå noget bestemt tidspunkt for 

udgivelsen. 

Ad. 8. Evt. 

Efter Årsmødets ordinære generalforsamling blev Karen Jensen’s DVD fra Den Nordiske 

Pilgrimsvandring (stjernevandringen mod Viborg) og filmen blev kommenteret af Bent Walbom. 

Aftenen sluttede af med at forsamlingen sang Den irske bortsendelsessalme med akkompagnement 

af Jørgen og Bent. 

Ref. Elna Ovesen 

Sekretær. 


