Årsmøde & Generalforsamling i Birgittaforeningen i Mariager
d. 4. okt. 2013 kl. 17.00
i Mariager Klosterbygning
Referat fra et godt og velbesøgt årsmøde:
Foredrag:
Middelalderhistoriker Tore Nyberg var inviteret til at holde foredrag over temaet hvad Birgitta har
at sige os i dag – hvilket han gjorde ud fra følgende titel:
Hvad bringer den hellige Birgitta til udtryk i sin klosterorden ?
Tore Nyberg tog her udgangspunkt i, at Birgitta som helgenkåret 1391 derved - allerede relativt kort
tid efter sin død - blev erklæret som forbillede for andre kristne, hvilket fik store følgevirkninger,
ikke mindst i Sverige, hvor det første klosterprojekt efter hendes forskrifter blev virkeliggjort.
Han stillede derefter spørgsmålet, hvordan et afskærmet klosterliv kunne opfattes som en
fortsættelse og opfølgning af Birgitta af Vadstena's egen livsførelse, i og med hun selv havde været
både aktiv og udfarende, og desuden både havde været gift, stiftet familie og født 8 børn.
Tore Nyberg indviede os i Birgitta's liv og levned og omtalte her også de lærde gejstlige, hvis
tanker formentlig har afspejlet sig i udfærdigelsen af det reform program, som tager udgangspunkt i
de åbenbaringer og visioner som er nedfældet ud fra Birgitta's klare billed sprog i de 8 bøger som
kaldes Den Hellige Birgitta's åbenbaringer. Tore Nyberg gav også en god indføring i det særegne
ved netop Birgittinernes klosterregler, som var kendetegnet ved dynamik og bevægelse, og hvor
hver ugedag havde sit særlige tema, hvilket formentlig var med til at forebygge ”klosterlivets største
fare og fjende, kedsommelighed ---” . Det varierede og regelmæssige ugeprogram for både nonner
og denne ordens præster kan sandsynligvis have været medvirkende til, at så mange personer følte
sig kaldet til – efter egen beslutning – at indtræde i denne ordens klostre og her aflægge deres løfter.
Klostersamfundet var opbygget som et nonnekloster ledet af en abbedisse med et mindre antal
tjenstgørende præster, og da megen af den litteratur og det teologiske lærestof som præsterne skulle
anvende er blevet bevaret, har man herom idag en hel del konkret viden.
Om nyere tids forskning kunne Tore Nyberg fortælle, at søgelyset her i høj grad har været rettet
mod Birgitta og hendes syn på sig selv og hendes egen opfattelse af sin opgave / ”profetiske kald”.
Ud fra det indledende spørgsmål om hvad Birgitta bringer til udtryk i sin klosterorden, afrundede
Tore Nyberg sit foredrag med henvisning til Birgitta og denne ordens kalds-bevidsthed - jfr.
følgende svar: ” Hun bringer sig selv og sit kald til udtryk på en måde som giver plads til at dele det
med mange andre menneskers oplevelse af egen identitet og eget kald. Forbindelsen af kald, opgave
og vidtskuende perspektiver er så overbevisende, at den bliver en del af identiteten.”
Således havde Birgittinerordenen fungeret – i en højere sags tjeneste - og således troede han den
stadig fungerede i dag – hvilket afslutningsvis blev sammenfattet med følgende tankevækkende
nøgleord: - balance og ydmyghed.
-o-o-o-

Formanden udtrykte derefter stor tak til Tore Nyberg for hans interessante og oplysende foredrag.
-o-o-oPræsentation og overrækkelse af Birgitta-atlas
Herefter præsenterede Tore Nyberg det netop udgivne Birgitta-atlas som omhandler samtlige
Birgittiner-klostre i Europa og overrakte et eksemplar til Per Sloth Carlsen fra Mariager som er
medforfatter til værket.
-o-o-oOrientering om SBE
Jens Søndergaard orienterede herefter om en tur med den Europæiske Birgittaforening til Holland, i
anledning af at Birgittiner klosteret i Uden havde fejret 300 års jubilæum, og hvor man samtidig
havde fejret udgivelsen af førnævnte Birgitta-atlas, som nu kan bestilles ved henvendelse til Hanne
Søndergaard på tlf. 21737074
-o-o-oInden årets generalforsamling blev der derefter serveret suppe og æblekage.
Dagsorden generalforsamling:
Valg af dirigent.
1. Formandens beretning
2. Kassererens beretning
3. Fastsættelse af ktg.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter
6. Evt.
Erik Kirkegaard Mikkelsen blev valgt som dirigent og bekræftede forsamlingens lovlighed i og med
formalia var overholdt jfr. foreningens vedtægter.
Ad 1) Formandens beretning:
Formanden fortalte om, – og viste fotos fra foreningens egne begivenheder samt fra medvirken hos
foreningens samarbejdspartnere, og medlemmerne kunne her genopleve ”årets gang” jfr. Følgende:


Jul i Museumsgården



Hellig 3 kongers vandring med Jørgen Kruse



De Danske kirkedage i Aalborg



Ferie for alle i Herning



Pinsevandring med pilgrimspræst Elisabeth Lidell fra Århus stift



Taube kabaret med lokale sangere og musikanter til fordel for Birgittahuset



Kulturhistorisk vandring i samarbejde med Naturfredningsforeningen



Midsommer-vandring langs Mariager fjord med Tove Andreasen



Sommer-marked i Museumsgården



Birgitta's vandrefortælling med besøg af pilgrimsgruppen fra Silkeborg



Indvielse af nyt toilet og bruserum & samt orientering om fremtidsplaner.for Birgittahuset



Præsentation af ny Klosterhonning m. Æblerose-hyben



Offentliggørelsen af Birgittaruten til Mariager, som en del af Den Danske Klosterrute

Endvidere blev der orienteret om et Peregrinus 2014 - med en planlagt tur til Vadstena i Sverige i
dagene fra den 22. - 25. maj 2014 ledet af Karen-Marie Holst Jannerup, samt et efterfølgende
Birgitta-seminar der p.t. forberedes i samarbejde med Mariager Kirke og foreningen bag Den
Danske Klosterrute. Foreløbigt program kan allerede nu rekvireres, og endeligt program vil blive
udsendt til medlemmer og andre samarbejdspartnere, så snart de sidste aftaler er på plads.
Formanden afrundede sin beretning med en stor tak til bestyrelsen og andre samarbejdspartnere for
en både positiv indsats og en aktiv medvirken i det forløbne år.
Ad 2) Kassererens beretning:
Kassereren aflagte regnskab, gennemgik årets indtægter, udgifter og formue/beholdninger, samt
orienterede om de økonomiske forhold vedr. indretning af pilgrimsherberget Birgittahuset, - hvortil
der nu var bevilget 50 % tilskud til indretning af fase II (te-køkken samt 4 flere sovepladser).
Regnskabet blev godkendt.
Ad 3) Fastsættelse af kontingent
Forsamlingen vedtog uændret kontingent (enkelt kr. 100, husstand kr. 150, virksomhed kr. 400),
men på et forslag fra et af medlemmerne om samme kontingent til alle medlemmer undtagen
virksomheder, blev det efterfølgende besluttet at indstille dette forslag til godk. på næste års
generalforsamling .
Ad 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Hanne Søndergaard , Bent Hjortshøj og Hanne Johansen var på valg. Sidstnævnte fortsætter medens
Hanne Søndergaard og Bent Hjortshøj udtræder og til afløsning heraf blev indvalgt Anni Engedal,
Glenstrup og Jørgen Kruse, Mariager.
Ad 5) Valg af suppleanter
Kirsten Thomsen, Mariager blev valgt som suppleant i stedet for Jørgen Kruse og Hans Jørgen
Hansen blev genvalgt .
Ad 6) Evt.
De medlemmer som udgik af bestyrelsen fik med tak for deres indsats overrakt en gave, og Hanne
Søndergaard holdt en lille tale om sin tid i Birgittaforeningen og lovede fortsat at stå stand-by.
Formanden takkede for god ro og orden og aftenen sluttede traditionen tro med, at forsamlingen
sang Den irske bortsendelses-salme: Lad din vej gå dig imøde.
Ref. HMI

