
 
 

Årsbrev til Birgitta-foreningens medlemmer – marts 2013. 

 
Traditionen tro omhandler års-brevet lidt om både fortid - nutid – fremtid, og selvom 

virkeligheden ikke altid lever helt op til forventninger i det tempo, som man måske kan  

ønske, er det en fornøjelse at kunne fortælle, at det forløbne år har været et godt år for 

Birgitta-foreningen i Mariager. 

 
Årsmødet træder frem i erindringen som en ganske særlig aften. For første gang i 

Birgittaforeningens historie kunne vi – takket være Mariager kirke og  Menighedsråds 

forarbejde og gæstfrihed - invitere til generalforsamling i landets eneste bevarede 

”Birgittahus”, som vi jo ynder at kalde den gamle klosterbygning.   

 

På dette årsmøde bød vi velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, Bent Hjortshøj, som nu    

har påtaget sig hvervet som foreningens sekretær, og efter generalforsamlingen bidrog flere 

kreative mennesker med sang, musik og andre festlige indslag, så det blev i det hele taget en 

god og minderig aften . 

 

Og nu ser vi så frem til det kommende års virke, hvor der bl.a. ligger en opgave i at få  

pilgrimsherberget gjort til et godt og attraktivt overnatningssted for vor tids pilgrimme.             

For som en del af jer allerede ved, så er Birgittaruten nu offentliggjort på Den Danske Kloster 

rutes hjemmeside, og med beskrivelsen af denne rute, som en del af Den Danske Klosterrute, 

forventes tidligere tiders interesse for at vandre mod Mariager at blive genoplivet.  

 

Heldigvis er der også andre end os i Birgittaforeningen, der i den forbindelse ser Birgittahuset 

som et aktiv for området, og i og med interessen for pilgrimsvandringer stadig øges, åbnes der 

også for muligheder, som vi i bestyrelsen så forsøger at være opmærksom på at udnytte.                                                            

Det er derfor glædeligt at kunne fortælle, at der nu er bevilget LAG midler til indretning af et 

toilet og bruserum i pilgrimshuset, og at Mariager Kirke og menighedsråd også har støttet op 

omkring dette projekt. For selvom vor tids pilgrimme er beskedne mennesker, der ikke stiller 

store krav, så skal de hygiejniske forhold først og fremmest være i orden, og så snart frosten 

er af jorden går håndværkerne derfor i gang. 

 

I takt med flere gæster og aktiviteterne ligger her dog også en udfordring - både hvad angår 

det praktiske som på anden vis - for de mennesker der søger til Birgittahuset skal først og 

fremmest kunne føle sig velkommen og opleve, at huset altid er rent og pænt og i orden.  

Så hvis der findes nogle, som kunne tænke sig at give en hånd med i forbindelse med  

pilgrimshuset eller foreningens arrangementer, skal i derfor være meget velkommen til at 

kontakte enten Bent Walbom på tlf. 30662478 eller Hanne Søndergaard på tlf. 21737074.   

 



Vi efterlyser også en  kreativ ”nørd”, der kan se en udfordring i at arbejde med foreningens 

hjemmeside, så  hvis der findes én -  med den fornødne tid og interesse, må man meget gerne 

kontakte Hanne Johannsen på tlf. 24604961 . 

 

Program 2013 

Og så lidt om hvad vi har på programmet for ”at udbrede kendskabet til Sct. Birgitta” - som det 

jo bl.a. hedder i foreningens formålsparagraf.  

 

Inspirationen fra Birgitta ligger jo latent i Mariagers kulturarv. Byen er takket være sin 

historie kendt over hele landet. Birgittas livsfortælling omhandler også både en middelalder 

helgen set ud fra et åndeligt perspektiv, som et modigt og handlekraftigt menneske, der ud fra 

devisen ”enkelt, ydmygt og stærkt” satte sit forbilledlige præg på sin samtid, ligesom der også  

ligger en opgave i at forsøge at imødekomme, hvad vor tids mennesker søger. 

 

Med Birgittahuset har vi fået et overnatningssted her i Mariager,  der tilgodeser den ro og 

stilhed som ellers mange steder er blevet en mangelvare,  og med foreningens forskellige 

aktiviteter, forsøger vi efter bedste evne også at planlægge og videreudvikle ikke mindst 

pilgrimsvandringerne ud fra Birgittas formaninger,  citat; ”at bruge få og enkle ord, som alle 

kan forstå, så ingen måtte  kede sig ved overflødige kunstige fremsigelser” !! 

 

I programmet har vi også bestræbt os på en vis alsidighed. 

Den første vandring bliver i år ikke en påske – men en pinsevandring, og på dette års 

kulturhistoriske vandring går turen i modsætning til sidste år ikke fra byen men til Mariager.  

Midsommer-vandringen går denne gang til Stenarmen, og her har vi først og fremmest fokus 

på naturen og de vilde planter. Birgittas vandrefortælling bliver i år et sammendrag af 1. og 2. 

del, og her får vi også besøg af en pilgrimsgruppe fra Silkeborg. 

Derefter ser vi frem til en ny Hellig tre Kongers vandring – og endelig kan vi glæde os til en 

festlig og fornøjelig Taube-kabaret i Klosterbygningen den 24. maj til fordel for pilgrimshuset.    

   

Foreningens program vedhæftes/medsendes sammen med en folder om pilgrims - herberget,   

og hvis der  skulle være spørgsmål til ovenstående, er man meget velkommen til at kontakte 

undertegnede. 

 

Medlemskontingentet er  uændret  kr. 100,- for enkeltpersoner og kr.150,-  for husstande,      

samt kr. 400 for virksomheder, foreninger  og institutioner, og det bedes indbetalt/overført    

til foreningens medlemskonto nr. 7230-0001083670 inden den 1. maj 2013. 

 
Endelig har vi af SBE – Den Europæiske Birgittaforening – fået til opgave at videreformidle 

en invitation til Birgittaforeningens medlemmer vedr. en tur til i Holland fra d. 13. – 16. sept. 

Se program for rejsen på www.mariagerkirke.dk/birgitta/ under ”Hvad er SBE”. 

 

På bestyrelsens vegne ønskes alle en rigtig god sommer og på gensyn til årets arrangementer. 

 

 
 

Helga Moos Iversen 

Tlf. 98522441 / 28127818 

http://www.mariagerkirke.dk/birgitta/

