Årsbrev til Birgittaforeningens medlemmer – marts 2014
” Våren er i luften – vifter mildt i vindens gang.
Våren er i luften – ler i lærkesang.”
- og hermed også tid for udsendelse af foreningens års-brev med orientering om, hvad vi kan
glæde os til her i den kommende sommer indenfor Birgitta-foreningens regi.
Som det fremgår af vedhæftede program, har vi allerede søndag d. 30. marts en vandring,
hvor pilgrimspræst Elisabeth Lidell vil ledsage os på en tur langs fjorden med Lyset som tema.
Det er nu tredje gang pilgrimspræsten fra Århus stift besøger os , og vi glæder os over at
samarbejdet med sognets præster åbner op for denne mulighed.
I det forløbne år har vi i Birgitta-foreningen i det hele taget mødt megen opbakning og
imødekommenhed, som vi er taknemmelig for.
I den forbindelse kan bl.a. nævnes, at brugsretten til det lille pilgrimsherberg ”Birgittahuset”
har åbnet nye døre og muligheder, men samtidig dog også budt på mange udfordringer.
Sidste år lykkedes det at få indrettet toilet og bruserum i huset og takket være en ny bevilling
fra Ministeriet f. Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, under ordningen ”attraktive levevilkår i
landdistrikter”, kan vi nu fortsætte renoveringen. Inden længe installeres et te-køkken og i
loftsetagen indrettes der flere sovepladser, da pilgrimme ofte vandrer i grupper.
Da der dog kun bevilges landdistrikts-midler med max. 50 %, har det været nødvendigt også
at søge andre midler, og her har både Elro Fonden, Det Grønne Råd, Museumsforeningen i
Mariager samt Foreningen til bevarelse af gamle bygninger i Mariager alle velvilligt bidraget.
Målet med projektet har fra starten været at omskabe bygningen til egnet overnatningssted
for vor tids pilgrimme, herved skabes nye kontakter som er med til at styrke foreningen, men
vi tror også på, at et vel-indrettet pilgrimsherberg kan få positiv afsmitning på andre fronter.
Mødet med andre ”Birgitta- og pilgrimsinteresserede” har bl.a. resulteret i, at Klosterrute
foreningens Peregrinus, som tidligere har været afholdt i Løgumkloster, i 2014 finder sted
her i Mariager. Som optakt hertil arrangeres en tur til Vadstena i maj md. d.å. jfr vedh.
program, og i fortsættelse heraf afholdes der et Birgitta-seminar her i Mariager i aug. md.
Program for dette Birgitta-seminar vil senere blive tilsendt til alle medlemmer.
Hen over sommeren har vi igen også Birgittas vandrefortælling på programmet, og via støtte
fra Kulturkanten i Nordjylland er her nu også lykkedes at få en fløjtespiller med.

Midsommer-vandringen er også blevet lidt af en tradition, og i år går turen gennem Krattoft
skoven , - og endelig kan vi igen glæde os til en Hellig tre Kongers vandring gennem Munkholm
i december måned.
På foreningens årsmøde havde vi den glæde og fornøjelse, at professor Tore Nyberg tog turen
her til Mariager for at dele ud af sin store viden om middelalderens Birgittinere sammenholdt
med, hvordan vor tids Birgitta-søstre udfylder deres livsopgave og virke.
Denne aften præsenterede han os også for det længe ventede Birgitta-atlas, der omhandler
ordenens klostre i Europa, og som nu kan købes i Mariager Boghandel, på Turist-kontoret
samt ved Jens og Hanne Søndergaard, tlf. 21737074 eller mail

hjsoendergaard@webspeed.dk
Medlemskontingentet blev på årsmødet godkendt med samme beløb som sidste år:
Kr. 100,- f. enkeltpersoner. Og Kr. 150,- f. husstande
Kr. 400, - f. virksomheder/foreninger/institutioner
Kontingentet bedes indbetalt/overført til foreningens medlemskonto i Østjydsk Bank kto. nr.
7230-0001083670 senest den 1. maj 2014.

Sidst men ikke mindst skal jeg lige gøre opmærksom på, at den lille gruppe musik- og sang
entusiaster ,som med deres festlige optræden tidligere har optrådt til fordel for Birgittahuset ,
nu igen vil stille op i forbindelse med Kultur-festugen med ”Mere mellem himmel og jord” .
Denne, kabaret finder sted den 9. maj i klosterbygningens Munkesal, og dagen før vil der
være ”åben generalprøve”.
Billetter til denne kabaret kan bestilles hos kassereren Hanne J. på tlf. 24604961 eller via
mail hjohannsen@privat.dk og et evt. overskud går til renovering af Birgittahuset.
Våren er i luften,- lyttende til livets spil,
venter verden vide på hvad somren vil.
Rasmus Nielsen 1892
På gensyn til kommende arrangementer jfr. vedhæftede program - og på vegne af bestyrelsen
for Birgitta-foreningen i Mariager ønskes i alle en rigtig god sommer.

Helga Moos Iversen

SBE årsmødet 2014 går til Altomünster i dagene fra den 1. - 6. okt.og program fås her ved
henvendelse til Hanne og Jens Søndergaard tlf. 21737074 /mail hjsoendergaard@webspeed.dk

