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Årsmøde/Generalforsamling i Birgittaforeningen 6.10. 2008 

Kl. 19.00 i Sognegården – Mariager. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Vedtægtsændringer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Evt. 

 

 

Efter generalforsamlingen – Kl. 20.00: 

Foredrag v./landskabsarkitekt Helle Nebelong som samtidig præsenterer sit skitseforslag til en 

’Birgittahave’ ved Klosterbygningen og Klostersøen i Mariager. 

________________________________________________________________________________ 

 

Referat: 

 

Velkomst ved formand Jens Søndergaard. 

 

Ad 1. Erik Kirkegaard Mikkelsen blev valgt som dirigent, og bekræftede indledningsvis forsamlingens 

lovlighed, idet alle relevante formalia var overholdt. 

 

Ad 2. Af formandens beretning fremgik, at det havde været et aktivt år i foreningen, som lokalt havde 

resulteret i følgende mere eller mindre konkrete tiltag: 

Birgitta folder: Med udgangspkt. i foreningens formålsparagraf om bl.a. at ”udbrede kendskabet til Sct. 

 Birgitta” foreligger der nu en folder som - udover at give et indblik i Birgitta af Vadstena’s liv og virke – 

også informerer om Birgittaforeningen og dens aktiviteter/formål. Denne folder er blevet uddelt lokalt til 

bl.a. Turistkontoret samt videreformidlet til Maribo og Vadstena. 

Birgitta ruten: Elna Ovesen har som foreningens repræsentant deltaget i Nordisk Pilgrims seminar i 

Viborg og været koordinator på en pilgrimsvandring den 31.8.2008, - arrangeret i samarbejde med 

Menighedsrådet,- og med sognemedhjælper Ronald Risvig som leder af vandringen. Denne vandring var 

et vellykket ”første step” på en kommende ’Birgittarute’, som endnu ikke er endelig fastlagt, men som på 

sigt ønskes tilkoblet Den Danske Klosterrute. 

Kontakten til Menighedsrådet har i det forløbne år generelt været meget positiv. Formanden gav udtryk 

for, at man i bestyrelsen også glædede sig over, at Menighedsrådet nu har købt den gamle 

Klosterbygning, og at rådet i den forbindelse bl.a. arbejder hen imod, at der skabes rum for etablering af 

en permanent ’Birgittaudstilling’ i Klosterbygningen. 

Salg af ’Birgitta – bøger’: Udover at foreningen i det forløbne år har solgt 9 eksemplarer af Bodil Busk 

Sørensen’s bog :’Birgitta af Vadstena’ , så har det lokale bibliotek, - på Hanne Søndergård’s initiativ – 

taget bogen hjem til udlån, således at kendskabet til Sct. Birgitta også ad den vej formidles ud via den 

senest udgivne litteratur. 

 

Vedr. SBE – netværket orienterede formanden herefter om årsmødet i Altomünster , hvor der i år havde 

deltaget 5 medlemmer fra lokalområdet. Der blev endvidere orienteret om det såkaldte ”Birgitta atlas”, 

som der fortsat arbejdes på som et fælles projekt i SBE regí. 

I dette ”atlas” omtales hver by, som er - eller har været - hjemsted for et Birgitta Kloster, og for at få 

økonomien til at ”hænge sammen” forventes det, at hver ”Klosterby”, når værket er færdig, skal bidrage 

med ca. kr. 25.000 – svarende til indkøb af ca. 85 stk.. bøger. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 



Ad. 3: Kassereren fremlagde regnskab, som blev godkendt 

 

Ad 4: Uændrede kontingentsatser ( 75 kr. enkelt – 100 kr. familie – 400 kr. virksomheder). 

 

Ad. 5: Følgende vedtægtsændringer blev godkendt af forsamlingen, men skal iflg. vedtægterne behandles 

igen på næste års generalforsamling: 

- ’Mariager kommune’ - ændres til ’Mariagerfjord kommune’. 

- ’Indkaldelse til årsmødet foretages med mindst 14 dages varsel’- ændres til ’7 dages varsel’. 

- ’Retten i Mariager’ – ændres til ’Retten i Aalborg’. 

 

Ad. 6: Jens Søndergaard og Helga Moos Iversen på valg (i ”lige år”) og førstnævnte ønskede ikke 

genvalg. I sin egenskab af bestyrelsesmedlem i SBE fortsætter Jens Søndergaard dog som ad hoc medlem 

i forbindelse med punkter på Birgittaforeningen’s bestyrelsesmøder som omhandler SBE samarbejdet. 

Som det femte medlem af bestyrelsen indtræder Bent Walbom, Mariager. 

Medlemmer af bestyrelsen er herefter: Hanne Søndergaard, - Elna Ovesen, - Birgit Brandenborg, - Bent 

Walbom og ut. Helga Moos Iversen. 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 

 

Ad. 7: Barbro Johansen og Hans Jørgen Jensen blev begge genvalgt som suppleanter, - sidstnævnte 

endvidere som foreningens revisor. 

 

Ad. 8: Som den, der havde været længst i bestyrelsen sammen med Jens Søndergaard, takkede Barbro 

Johansen – på bestyrelsens vegne - herefter Søndergaard for den store indsats han gennem årene havde 

lagt i Birgittaforeningen. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helle Nebelongs foredrag: 

 

Her deltog udover medlemmer af foreningen også inviterede gæster fra Turistforeningen, Mariagerfjord 

kommune, Den lokale Rosengruppe, Provstiudvalget, ”Lodsejernaboer” samt dir. for Sparekassen 

Kronjyllands Mariager afd.(Sponsor for skitseforslaget). 

 

HN præsenterede indledningsvis sin ”klosterfortid” fra henholdsvis Færøerne og Italien og viste konkrete 

eksempler på projekterbåde herhjemme fra og fra udlandet, som hun har været involveret i – og mester 

for. 

 

Derefter præsenterede hun i billeder og ord sit kreative forslag til en ’Birgittahave’ i Mariager. 

Hun fortalte om hvordan der her bl.a. var hentet inspiration fra Exner’s Koldinghus-projekt, idet haven 

tænkes anlagt ”oven på” det eksisterende terræn, hvor et sti anlæg omkring klostersøen så tjener det 

formål både at gøre området tilgængeligt for enhver, uanset mobilitet, samtidig med at stierne skal 

forbinde temahaverne, som med deres struktur tager udgangspunkt i Birgitta af Vadstena’s livsfortælling 

og det middelalderlige symbolsprog. 

 

Idéforslaget rummer mange spændende perspektiver også hvad angår den del af skitsen som omfatter den 



nuværende Klosterhave, samtidig med at skitsen rent praktisk skaber mulighed for en etape opdeling 

irelation til anlæggelsesfasen, hvilket kan få afgørende økonomisk betydning. 

 

Set ud fra Birgittaforeningens vinkel var det også glædeligt at erfare, hvordan denne have i givet fald vil 

kunne medvirke til at sætte øget fokus på Mariager’s kulturarv samtidig med at den kan være med til at 

virkeliggøre foreningens formål om at ”udbrede kendskabet til Den Hellige  Birgitta”. Ideen med 

temahaverne gik nemlig ud på også at lave en opdeling i barndommens, - ungdommens, og voksen- og 

alderdommens forskellige livsfaser i relation til Birgitta, - hvilket igen rummer udviklingsperspektiver 

som kan relateres til eksempelvis dåb, - vielse, bøn, stilhed og meditation, samt til en mindehave m.v. 

 

Forsamlingen lyttede interesseret, og præsentationen gav efterfølgende anledning til både en livlig snak 

og til en god debat. 

 

Mariager den 8.10.2008. 

Ref.: Helga 

  

 

 


