Årsmøde i Birgittaforeningen
25-10 2004 i Sognegården
Inklusive bestyrelsen 21 deltagere.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassererens beretning
4 Fastsættelse af kontingent
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
6 Eventuelt
Referat:
ad 1 Erik Kirkegaard Mikkelsen valgt som dirigent. Han erklærede straks mødet gyldigt, da det var korrekt
varslet i pressen.
ad 2 I sin beretning lagde formanden vægt på, at foreningens fortsatte eksistens er meget vigtig og berettiget
- især i en ny storkommune, hvor kendskabet til Birgitta sandsynligvis vil være minimalt.
I det forgangne år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor der bl.a. er blevet arbejdet med
planlægning af tur til Øm Kloster (senere aflyst pga. manglende tilslutning), indbetalingskort og forberedelse
af årsmødet.
Michael Ustrup har lavet en hjemmeside for foreningen (www.mariagerkirke/birgitta.dk).
I den internationale forening, SBE, har der som sædvanlig været afholdt halvårsmøde; denne gang i
Nådendal/Naantali og årsmøde samme sted. Til årsmødet deltog Mariager med den største delegation. Et
vellykket møde. Jens Søndergaard fik opfyldt sit ønske om at kunne give præsidentposten fra sig (det er nu
ikke derfor, at det var et vellykket møde), og er nu vicepræsident. Ny præsident er Sandra Frauenknecht fra
Tyskland.
Næste halvårsmøde i SBE afholdes 5. - 7. januar 2005 i Bremen, hvor også årsmødet 2005 vil finde sted.
I SBE arbejdes der for tiden med at få lavet en hjemmeside og at få udgivet et birgittaatlas i en eller anden
form. Et kommende projekt er en kortlægning af pilgrimsruter mellem europæiske birgittaklostre.
Formandens beretning godkendt.
ad 3 Foreningens regnskab blev godkendt.
ad 4 Kontingentsatserne bibeholdes (50 kr. for enkeltpersoner, 75 kr. for familier og 400 kr. for
virksomheder).
ad 5 Jens Søndergaard og Knud Erik Lægsgaard var på valg og blev begge genvalgt. Marna Jensen blev
nyvalgt til bestyrelsen (som afløser for Leo Poulsen).
Karen Lauridsen blev genvalgt som suppleant og revisor. Vagn Andreasen blev genvalgt som suppleant.
ad 6 Lidt snak om birgittaroser. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Efter årsmødet fortalte Kis Bødker levende og engageret om pilgrimsvandringer ud fra flg. nøgleord:
historisk rids, Birgitta som pilgrim, nyere tiltag vedr. pilgrimsvandringer, forskellige motiver for at deltage i
pilgrimsvandringer, pilgrimsteologi.
Efter kaffen efterlystes blandt tilhørerne ønsker til kommende arrangementer:
Fra tilhørerne var der et forslag om et samarbejde om pilgrimsruter i SBE regi, og Barbro foreslog en
genudgivelse af Vagn Andreasens og Per Sloth Carlsens bog om Birgitta.
Jens Søndergaard nævnte de forslag, som bestyrelsen tidligere har talt om: tur til Øm, tur til Maribo, et
foredrag om helgener, foredrag ved Grefbäck og Foredrag ved Tore Nyberg.

Jens Aksel Mortensen

