Nyhedsbrev nov. 2018 fra Birgitaforeningen i Mariager.
Klostersalen i Mariager var også i år rammen om et interessant og velbesøgt årsmøde I Birgitaaoreningenn
Udover generalaorsamlingen var der – traditonen tro – et aoredrag på programmetn Her aortalte Steen
Rasmussen ara Viborg Pilgrimscentrum om en pilgrimsrejse tl Sverige, hvor en gruppe aa ”vor tds
pilgrimme” besøgte Birgitasøstrene i klosterbyen Vadstenan

Vadstena klosterkirke

Pilgrimme ved Ulaåsa borgruin

Udover daglige vandringer i og omkring Vadstena blev der her også aortalt om - og vist billeder ara– fere
historiske steder, som gruppen havde besøgt, hvor der stadig fndes synlige levn ara aneksn middelalderborgen ”Ulaåsa”, hvor Birgita aa Vadstena levede en del aa sin tlvvrelse aor can 700 år sidenn Det var et
meget spvndende og interessant aoredrag der gav inspiraton tl, at Birgitaaoreningen snart igen inviterer
tl en rejse tl Mariagers ”åndelige moderby”
Generalaorsamlingen blev traditonen tro også aaviklet i god ro og orden, og efer bestyrelsens beretning
med ”årets gang i ord og billeder”, var der valg tl bestyrelsenn Bent Walbom blev her genvalgt, hvorimod
jeg efer mange gode og interessante år i bestyrelsen, heraa 00 år som aormand, ønskede aføsningn Grethe
Holmriis blev herefer indvalgt i bestyrelsen, og jeg har så aoreløbig overtaget hendes suppleantpostn
Eferaølgende har bestyrelsen konsttueret sig, og det er med megen glvde og stor taknemmelighed, vi nu
kan oplyse, at Grethe Holmriis har påtaget sig opgaven som ny aormand aor Birgitaaoreningenn
Hjertelig tak tl alle aor den positve opbakning og alt godt som jeg har oplevet gennem årene i Birgitaaoreningenn Helga Moos Iversenn

Birgitaaoreningens bestyrelse med suppleantern

Bent Walbom ved pilgrimsherberget ”Birgitahuset”n

Set ara højre: Grethe Holmriis, Helga Moosn Hans Jørgen Jensenn Stella Andersenn Jørgen Krusen Anni Engedaln Kirsten Thomsenn
Bent Walbom var aravvrende ved aotograaeringen – men stadig medlem aa bestyrelsen og ansvarlig aor ”Birgitahuset”n

Hermed giver den tddigere formand ordet td den nye:
Ja, som Helga skriver, så blev den ordinvre generalaorsamling, aredag den 26n oktober, aaviklet i god ro og
orden, og eferaølgende sugede aorsamlingen tl sig aa Steen Rasmussens spvndende aortvlling om en
pilgrimsrejse tl Vadstenan Desvvrre kunne jeg ikke selv vvre tlstede, da jeg var tl begravelse på Sjvlland,
så jeg blev med andre ord valgt tl bestyrelsen in absentan
Få dage efer årsmødet konsttuerede bestyrelsen sig, og jeg blev, som Helga også har skrevet, ny aormandn
Efer 00 år på aormandsposten var det Helgas store ønske at blive aføst, så Helga og jeg bytede pladser,
således at hun nu er suppleantn Jeg er jo, som de feste måske ved, temmelig ny her i Mariager, og også ny i
Birgita-sammenhvngen Det er alt sammen gået meget stvrkt, men Helga og hele bestyrelsen har lovet, at
de vil stå mig bi med råd og dåd, så vi kan aå en glidende og kontnuerlig overgang og på den måde
aortsvte arbejdet i samme gode ånd som hidtln

Helga har i mange år gjort et stort arbejde aor aoreningenn Jeg havde hørt om hende og aoreningen via mit
arbejde som prvst i Vor Frue kirke i Aalborg, men det var aørst efer at vi fytede tl Mariager i marts, at vi
mødtes ansigt tl ansigtn Og nu aorstår jeg, hvor stor en drivkraf og inspiratonskilde hun har vvret som
aormandnn Aa hjertet tak – det tør jeg godt sige på aoreningens vegne - aor alt hvad du har gjort, aor at den
svenske middelalder-kvinde ikke skal gå i glemmebogenn Tak også, aordi jeg må stå i ’aormands-lvre’ hos
dign Du øser gavmildt ud aa din viden og eraaring - deraor tør jeg sige ’ja’ tl opgavennn
Endnu kender jeg jo langt ara alle i aoreningen, men jeg har dog allerede mødt en del aa jer rundt om i byen
og i aorskellige sammenhvnge, og ser arem tl at lvre jer endnu bedre at kenden
Om mig selv kan jeg aortvlle, at jeg har vvret prvst i 25 årn Først i et landsogn på Sjvlland, så i Vor Frue
kirke i Aalborgn Hér i den store by var jeg de aørste 00 år også ansat på Aalborg universitetshospitaln I
aoråret 2008 gik jeg på pension og fytede sammen med min mand og vores yngste dater tl skønne
Mariagern

Jeg har som prvst beskvfiget mig med pilgrimsvandringern Ikke en hel masse, men dog nogetn Det har
aneksn altd vvret en glvde at tage imod pilgrimme i kirken og aå lov tl at sende dem aa sted igen med Guds
ared og velsignelsen I en del år havde vi også i Vor Frue kirke et glimrende samarbejde med Abildgaard kirke
i Frederikshavn om at arrangere vandringern
Siden min studietd har jeg haf et blødt punkt aor kristne mystkere og englen Jeg har vvret optaget aa
kristen meditaton og aa at arrangere og afolde retrvtern Stlhed og aordybelse er jo eferhånden blevet en
mangelvare i vores vestlige del aa verdenn Det er nvrmest blevet en luksus, som vi skal (gen)lvre og give os
selv lov tl at bruge td pån I den henseende tror jeg, vi har noget at lvre aa Birgitan Jeg tror hun kan
inspirere både tl aordybelse i kristendommen, og tl at vi aår øjnene op aor, hvor meget vi hører sammen med hinanden og med alt levende - og at vi har et avlles ansvar aor jorden og den verden, vi er en del aan
Jeg ser arem tl et godt og spvndende samarbejde med bestyrelse, med Mariager kirke og med alle
Birgita-vennern Har I spørgsmål eller ’bare’ noget på hjertet, så er I velkommen tl at skriven Min
mailadresse er gholmriis@gmailncomn

Formand Grethe reprvsenterer aoreningen på Mariager museum

Kirsten prvsenterer jule-quiz aor museumsgvst

Et program aor 2009 er på trappernen Jeg håber, at vi kan sende jer det sammen med årets julehilsenn Indtl
da aår I hjertelige hilsener ara Birgitaaoreningen samt et par stemningsaulde billeder ara Birgitaaoreningens
stand på julemarkedet i den gamle museumsgårdn
Grethe Holmriis

