41. årgang nr. 1

December 2018 • Januar • Februar 2019

Adresseliste

Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
Respekter venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.
Menighedsrådsformand
Preben Andersen
Tlf. 61 28 17 26
munkebakken@gmail.com
Munkebakken 2
9550 Mariager

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Træffes efter aftale

Kasserer og Kirkeværge
Jørgen B. Simonsen
Tlf. 29 70 87 75
bjsiprivat@gmail.com

Sognepræst
Edith Mark
Tlf. 40 45 29 50
em@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Træffes efter aftale

Kordegn
Elsebet Hesselberg
elhe@km.dk
Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale
Tlf. 98 54 11 53

Kirketjener
Nina Vucago
ninavucago@hotmail.com
Tlf. 24 24 40 97

Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius
Tlf. 21 48 01 63

Kirketjener
Pia Boisen
Tlf. 27 28 19 45
kirketjener.mariagerkirke@
gmail.com

kirsten.mariagerkirke@gmail.com

Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager

Organist
Mikael Ustrup
Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager

Deadline, næste kirkeblad: 25. januar 2019
Forsidefoto: Peter Toubøl

www.mariagerkirke.dk

Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen (ansvarshavende redaktør)
og Edith Mark. Bladet uddeles af frivillige.
Uddelingskoordinator Erna Poulsen Tlf. 60242057
Lay-out, DTP og trykansvarlig: PernilleStender.dk

Artikler

Indhold

Præstens klumme		
Kirken i verden		
Nyt fra kirkegården		
Julehjælp			
Efterår i klosterhaven
Juleenglen		
”Jeg væmmes”		
Sne, mariehøns og ...
Birgittaforeningen		
Formandsskifte		
Formiddagshøjskolen

Aktiviteter:

Menighedsrådsmøder
Familiegudstjenester
Julegudstjenester		
Spillemandsmesse		
Nytårsgudstjeneste		
Gudstjenesteliste		
Aktivitetsliste		
Plejehjemsgudstjeneste
Søndagscafé		
Vinterstudiekreds		
Dåbsklude i Mariager Kirke
Familiegudstjenester
Minikonfirmander		

Side 3
Side 4
Side 6-7
Side 7
Side 8-9
Side 10-11
Side 14-16
Side 17-19
Side 21-23
Side 23
Side 20

Side 2
Side 5
Side 5
Side 11
Side 11
Side 12
Side 13
Side 13
Side 19
Side 20
Side 23
Bagsiden
Bagsiden
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Kirketjener vikar
Pia Pedersen
Tlf. 24 22 27 42
kirketjener.mariagerkirke@
gmail.com

Menighedsrådet siger stor tak til
Pia Pedersen, som har varetaget
jobbet som barsels vikar under
Ninas barsel.
Det var dejligt at du trådte til
(ned) fra koret og på bedste vis
har mestret begge jobs i godt et
år. Vi ønsker dig alt godt, og vil
fremover nyde dig fra koret .
Velkommen tilbage fra barsel til
Nina Vucago, som igen vil klare
jobbet i samarbejde med
Pia Boisen.

ADVARSEL - Farlig læsning

Jeg har aldrig betragtet mig selv som farlig – tværtimod. De fleste af jer læsere kender mig. Jeg hedder Jacob Duevang Krogh
Rasmussen. Jeg er 184 cm. Høj, har lyst hår,
vejer omkring de 80… (nu er juletiden snart
over os, så det er ikke sikkert, vægten er den
samme, hvis vi mødes til jul), gift, far til tre
børn, og så er jeg sognepræst her i
Mariager sogn. Ganske ufarlig vil
I nok også mene, men her blev jeg
klogere. Jeg er faktisk ret farlig! At
jeg ikke var så uskyldig og harmløs, som jeg ellers gik og troede,
blev åbenbaret for mig, da jeg – her
i skrivende stund – skulle søge om
visum til et stort land (og nej, ikke
til USA). Visum ansøgningen gik
faktisk meget godt, indtil det gik
op for den ellers meget hjælpsomme person bag skranken, at jeg var
sognepræst. Så skiftede tonen på
et sekund fra hjælpsom og imødekommende, til hjælpsom, imødekommende og noget mistroisk, for
hvad kan sådan en sognepræst ikke
finde på, når han først er lukket ind
i landet!
Pludselig så jeg også mig selv med
helt nye øjne, eller rettere jeg så
min tro med helt nye øjne. For i
Danmark er det at være kristen –
være et døbt menneske – jo ikke
noget specielt. Vi er det nærmest
alle sammen, og det er nok ikke
noget, der tænkes så meget over i
hverdagens trummerum, måske med undtagelse af søndagen, når vi går i kirke, synger
salmer, hører præsten prædike, går til alters
og nyder fællesskabet ved kirkekaffen. For
ja, når sandt skal siges, så var det jo ikke
min person, man var bange for, men det fak-

tum at jeg er sognepræst og derfor må formodes at være kristen og forkynder af den
kristne tro. Men med mit møde med visumkontoret gik det op for mig, at vores tilgang
til kristendom, vores adgang til kristendom,
i virkeligheden er et enormt privilegium. Vi
kan tro, bede, gå i kirke, ligesom vi vil –

sprængfarlig – for det er budskabet om, at
vi alle er set af Gud, alle er elsket af Gud,
favnet af Hans Nåde, uanset hvem vi er, og
hvad vi har med i bagagen. Kristendommen
er budskabet om, at magthaverne ikke har
ret, bare fordi de er magthavere, men at vi
skal lade enhver af deres handlinger, så vel
som vores egne, løbe igennem det
prisme, som hedder Jesus Kristus.
Det er, om vores handlen er Gud
til ære og Næsten til gavn, der skal
være vores pejlemærke, og ikke
om vores handlen er efter partiets
eller lederens ønske. Det lyder måske harmløst, men den tro kan i virkeligheden vælte regimer!
Hvordan det gik med mit visum,
kan jeg i skrivende stund ikke fortælle, jeg er i processen med at
indsamle beviser på, at jeg er ganske harmløs, selvom jeg bærer det
sprængfarlige budskab om Jesus
Kristus og Guds kærlighed til alle
mennesker – også dem bag skranken. Tiden og visumkontoret (og
måske Vorherre) må afgøre, hvordan det går. Men så har man også
prøvet det – at være farlig, sådan
helt uforskyldt.

meget eller lidt – det er vores helt egen sag.
Vi bliver ikke overvåget, udspioneret eller
chikaneret, som andre mennesker ude omkring i verden gør.
Men måske burde vi i virkeligheden også
blive overvåget! For kristendommen er jo

God jul og et velsignet nytår til jer
alle. Jeg håber, vi ses i kirken –
men vær på vagt, det kan godt gå
hen og blive ”farligt”!
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Kirken i Verden - Klosterkirken i Vadstena

Kære kirke i Mariager
Ja, nu glæder vi os til adventstiden og til at
få lov at fejre jul sammen i vores klosterfællesskab og vores kirke og dem, der vælger
at fejre med os.
Da vores klosterfællesskab er multikulturelt, dvs. sammensat af forskellige kulturer
og sprog, har vi naturligvis forsøgt at tage
hensyn til forskellige traditioner, som kan
være nyttige i vores indre liv. For eksempel
til at fejre Sinterklaas fra vores hollandske
søstre. I slutningen af oktober pynter vi en
kurv med invitation til at sende en ønskeliste til Sint, der står for Saint Nicolaas, Nikolaus, en biskop, der døde den 6. december
343 i Myra, Tyrkiet. Han siges at have gjort
meget godt for andre, herunder at have reddet tre døtre til en skyldner fra at blive prostitueret, ved at kaste en guldpose til dem
i tre på hinanden følgende nætter. Dette er
oprindelsen til fejringen af Saint Vincent eller Julemanden/Santa Claus, som han også
kaldes. På ønskesedlen skriver alle deres
ønsker. Om aftenen d. 5. december vil en af
nonnerne klæde sig ud som biskop Nicolaas
og uddele forskellige gaver.

Det betyder, at vi kan koncentrere os om at
fejre, hvad vi virkelig fejrer i forbindelse
med selve julen, dvs. Jesu fødsel. Vi bygger
en relativ stor krybbe i kirken i koret ved
siden af alteret på et tæppe pyntet med sand,
sten og planter og en stald med en ko, et
4

æsel, får og hyrder.
Som start kommer Maria og Josef ”gående”
udenfor kirkerummet på trappen til gæstehuset og kirken. Derefter kommer Maria og
Josef ”gående” forbi det store juletræ ved
siden af alteret, forbi alteret og kommer
helt op til staldene til midnatsmessen. Derefter kommer vi søstre ind med stearinlys i
hænderne i en mørk kirke, og en af søstrene eller en kirketjener bærer Jesus barnet i
krybben. Til Helligtrekonger kommer de tre
vise mænd med kameler også ”gående”, og
meningen er, at krybben bliver til Jesu dåb i
Jordanfloden, som markerer afslutningen på
julen i den katolske kirke.

Vi er derfor taknemmelige for, at den svenske kirkes menighed inviterer til julefrokost
for ensomme, så der bliver skabt en mulighed for dem, der måtte ønske at tilbringe et
par timer i selskab med andre, samt få en
lille julegave. Vi søstre deltager ikke som
sådan, men vores ”bidrag” til arrangementet
er vores forbøn for alle, der ser jul som en
vanskelig tid.
Vi elsker vores julefest og ønsker jer alle, at
I må fejre en velsignet jul, hvor I vil opleve vor Herres nåde gennem hans fødsel til
jorden.
Med mange varme julehilsener til alle,
Fra jeres Birgittasøster i Vadstena/
Sr M Karin O.Ss.S.

Familiegudstjeneste
Januar
Onsdag den 16. kl. 17.00

Børn & Unge

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste

Februar
Onsdag den 6. kl. 17:00

Marts:
Søndag den 03. kl. 14.00

Fastelavns-familiegudstjeneste
Efter fastelavnsgudstjenesten slår
vi ”katten-af-tønden” i klosterhaven. Når kattekonge og kattedronning er fundet, er der varm
kakao og fastelavnsboller til alle.
Temaet vil være lys og mørke.
Efter gudstjenesten og fællesspisningen skal vi traditionen
tro lave Christingles.

På den måde holder vi fokus på julens indhold. I vores klosterfællesskab er juleaften
en fastedag til midnatsmessen (som finder
sted kl. 20.30!). Så fejrer vi jul med juletræ
og krybbe og julehygge, som også indeholder elementer fra vores forskellige kulturer:
Kålrotslåda fra Finland, og tyske, hollandske og svenske peberkager. Tidligere fik vi
også blommekage fra New Zealand.
Juledag synger Vadstenakoret ”Ex Animo”
julesange i en fyldt kirke, og vi har som regel også en juleorgelkoncert med organister
fra Wien.
Men vi ved også, at julen for mange kan
være en ”ensomhedens fest” – og derfor er
det måske også forkert at kalde julen en fest.

Børn må meget gerne
komme udklædte!

Julegudstjenester for Mariager skole, børnehaver,
vuggestuer og dagplejer
Tirsdag:
Onsdag:
Fredag:
Torsdag:
Torsdag
Denne interessante artikel om julefejringen
i Birgittaklostret i Vadstena var sidste artikel i serien om vores ”moderkirke” i Vadstena. Vi takker for de fire bidrag, som på
hver deres måde har knyttet båndene mellem Mariager og Vadstena lidt tættere.

d. 11. december kl. 10.00 Rabalderstræde
d. 12. december kl. 10.00 Børnehuset Regnbuen
d. 14. december kl. 10.00 Dagplejen
d. 20. december kl. 08.30 Mariager skole (6.- 9 kl.)
d. 20. december kl. 09.15 Mariager Skole (0.-5. kl.)

Alle er velkomne til julegudstjenesterne, også mødre og fædre
på barsel eller bedsteforældre med børnebørn.

Mariager Kirke ønsker alle i sognet en god jul og et velsignet nytår
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I sidste nr af kirkebladet skrev jeg bl.a. om,
at vi skulle have gennemgået gravstederne for,
hvorvidt der var gravsten, der kunne være i risiko for at vælte.
Menighedsrådet har ansvaret for, at det ikke er
forbundet med fare for mennesker at færdes på
kirkegården. Tilsvarende har menighedsrådet
som arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdspladsen overholder de almindelige arbejdsmiljømæssige regler.
Opgaven blev derfor lagt ud til et eksternt firma for at finde ud af, hvilke gravsten der ikke
står sikkert, og som herefter udarbejdede en
”sten-rapport”. Der blev derefter sendt breve
ud til de berørte gravstedsindehavere i henhold til rapporten.
Vi fik også at vide, at en risiko-sten ikke kun er
gravsten over en vis højde, og som kan tåle et
tryk på et vis antal kg, men det handler alene
om, om gravstenen står ustabilt og kan vælte
og dermed kan udgøre en risiko for indehavere/kirkegårdspersonale at færdes på gravstedet.

Sammen med rapporten blev vi også anbefalet, at vi mærkede gravsten/gravsteder med
bolsjestribet bånd for at gøre folk opmærk-
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Nyt fra kirkegården
somme på, at der var usikre gravsten.
Denne markering af gravsteder/sten endte
dog med at se meget voldsom ud samt give
indtrykket af, at kirkegården var meget farlig
at færdes på, hvilket den ikke er. Men usikre
gravsten er et fokusområde, vi skal have, også
fremover, og vi er derfor glade for, at rigtig
mange indehavere allerede har fulgt opfordringen om at sikre deres gravsten. Men vi vil
også beklage de gener, afspærringen har måttet medføre. I er altid velkomne til at henvende
jer til os, hvis der skulle være nogle spørgsmål
ang. det ovenfor nævnte.

Kirkens tårnur har længe trængt til at få frisket farverne op og få en ny guldbelægning på
både visere og romertal. Her i sommer blev
uret så taget ned og sendt til maleren. Tidligt
om morgenen den 17. august var uret så igen
klar til at komme på sin plads på kirkens tårn.
Uret er blevet rigtig flot, og vi kan glæde os
over igen at kunne se den fine urskive.
Sidste gang kirkens ur blev malet var omkring
1950, og det foregik i malermester Madsen og
Sønner’s malerværksted, som var nede i den
gamle sognegård.
Så er vi nået til vintertid og juletid og dermed
også grandækning af gravsteder.

Kirkegårdspersonalet har længe været i gang
med at samle nedfaldne blade, da træerne i år
smed bladene tidligt grundet den tørre sommer.
I uge 43 startede personalet med at grandække
gravsteder, hvor denne ydelse er valgt.
I år er vi også begyndt med en ny måde at
grandække på, nemlig ved at stå ved borde i
vores garage og lave granpyntninger på plade.

Disse pyntninger vil vi så lægge ud på gravstederne, som vi derefter knæliggende pynter
færdige.
Denne nye måde med at stå ved borde og lave
pyntninger er for at skåne vores rygge, så der
ikke bliver helt så meget knæliggende arbejde.
Det kræver lidt tilvænning med at grandække på den nye måde, men forhåbentligt kan vi
mærke, når vi kommer til vejs ende, at det har
sparet vores rygge en del. Men rutinen kommer først, når vi er ved at være færdige med at
grandække i år, men så ved vi også, hvordan vi
skal starte op til næste år.

Julehjælp

Arbejdet med at grandække forventer vi at
være færdige med en til to uger inde i december måned, hvis der da ikke kommer sne, som
kan forsinke vores arbejde.
I januar vil den årlige faktura blive sendt ud,
og fremover vil det være på alle ydelser, som
kirkegården er bestilt til at udføre i det kommende år. Dvs. renhold, forårs- og sommerblomster og grandækning.

Mariager Kirke uddeler i år
julehjælp til værdigt trængende i
samarbejde med Mariager Frikirke,
Firkløver sognene og
Falslev-Vindblæs sogn.
Ansøgere skal bo i et af de deltagende sogne eller i Mariagerfjord
Frikirkes nærområde for at komme
i betragtning til julehjælpen.
bage, nemlig at fjerne træet helt. Det blev så
gjort her i oktober måned. Tømrer Finn Møller var her med en Manitou (teleskoplæsser)
til at løfte træet, og i samarbejde med vores
træplejer og vognmand Hans Møller blev træet fjernet, og nisserne har fået et andet sted at
bo på kirkegården ;-)

Send ansøgning om julehjælp til:
Sognepræsterne
Klosterstien 12
9550 Mariager
Mærk kuverten ”Julehjælp”
Ansøgningsfrist:
fredag 7. december

Hjælp til julehjælp
Her i vintermånederne vil der blive nedlagt
gravsteder på de steder, hvor indehavere har
valgt det. Er der gravsteder, som skal nedlægges, mens der er grandækning på, vil disse
først blive nedlagt efter grandækningerne fjernes til foråret.
I mange år har vi haft et hult asketræ til at stå
syd for kirken, hvor der har været forskellige
beboere bl.a. ugler og andre fugle, og de sidste
mange år har der også boet nisser inde i træets
fod. Træet er over de sidste år blevet beskåret
lidt efter lidt for at lette på vægten, da det var
begyndt at hælde til den ene side, men nu var
træet desværre blevet så dårligt og til fare for
helt at vælte, at der kun var sidste udvej til-

Kirkegårdspersonalet
ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Julen er en glædens tid, men
desværre også en svær tid for
mange familier, som kæmper med
at få enderne til at mødes.
Ethvert bidrag til Mariager Kirkes
julehjælp modtages derfor med
stor tak.
Ønsker du at støtte og dermed
hjælpe med, at juleglæden når ud i
alle afkroge af sognet, så kan
bidrag indbetales på Mariager
Kirkes Julehjælpskonto:

Mobilepay: 93445
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Efterår i klosterhaven

Vi har også købt tre havebænke (meget billigt), som er blevet samlet
og stillet op i haven. Senere skræller vi græsset under bænkene af og
skifter det ud med grus.

Det blev jo en meget tør sommer, så vi måtte sætte havevanderen i gang, for mange af
reliktplanterne begyndte at hænge med hovederne, men det gode vejr gav også mulighed
for at få renset træværket, så det kunne få en ny omgang maling.

I løbet af efteråret har vi fået savet de væltede træer op og kløvet dem,
så de kan bruges til næste års bålbrænding, og desuden har vi fået fjernet en masse uønskede ahorn- og elmeskud. Deres lange tynde stammer bruger vi til at flette imellem stolperne til grenbunkens indhegning,
så der kan komme styr på bjerget af grene og andet haveaffald. Mon
ikke pindsvin, tudser, salamandere og fugle er glade for den dynge?
Per Edgar var også vældig tilfreds med sommerens vejr, for hans bier
har lavet masser af dejlig klosterhave honning, som bl.a. kan købes
hos Birgittaforeningen.
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Sommeren bød også på en storm, som fik
en meget stor kastanjegren til at falde ned
og vælte vores store hvide låge, og desuden
knækkede hele toppen af det gamle pigeonæbletræ. Træet er helt udhulet, men alligevel har det båret en masse dejlige æbler
hvert år. Træet får lov til at leve videre, og
om få år håber vi på at plante et nyt, som
er lavet på en podekvist fra det gamle træ.

Til marts håber vi på at de mere end 500 botaniske krokusløg, vi har sat
her i oktober, vil blomstre i græsplænen. Det bliver helt sikkert et flot
syn, og hvis de trives, vil det blive flottere år for år.
Peter Ulrich Toubøl
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Juleenglen

Spillemandsmesse

Da efter jul jeg pakked ned
den pynt, som havde smykket
vort hjem med glans og kærlighed
på glædens budskab bygget,
jeg overså en engel, som
sig gemte i en krog
med skørter lette, mine from
og sænked’ øjenlåg.
Den ville ikke gemmes bort
i julepyntens kasse
i mørke, ganske fremmedgjort;
den skulle nå en masse:
dens vinger, gyldne, vide
var skabt til himmelflugt
opad den ville glide
mod solen lige lukt.
Den havde sænket sig mod jord
hver jul i mange år
og vågent skærmet barn og mor
og draget omsorg for
at fred og tryghed bredte sig
hvor julekrybben stod;
nu søgte den en anden vej,
skytsenglens hverv forlod.
….......
Den glemte engel dukked frem
da forårssolens skin
i stuen gled ad dør på klem
og kyssed hendes kind;
hun sine skørter svingede
slog øjnes låger op
hun blafrede med vingerne
og rystede sin krop
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Tilredt af støv og piberøg
hun miserabel hang
med pletter på sit engletøj
og skrumpet vingefang;
jeg klipped hende ned fra snor
og vasked hendes klær,
jeg pudsed hendes næsebor
og glorien især.
Så fik hun selv et bad i skum
og håret nænsomt sat
blev fit for evangelium
og ikke spor forladt.
Hun løb i hast til husets tag,
tog tilløb først og sprang
og lagde jordens kugle bag
imens hun himmelsk sang.
…..
Når atter det bliver juletid
og krybben sættes frem,
monstro hun trofast kommer hid
til vores julehjem
og værner med sin englemagt
den hellige familie,
symbolsk i porcelæn frembragt,
erindret gudsskabt vilje.

Søndag d. 3. februar kl. 16:00
Trosbekendelsen sunget på en
schottisch og bønner sunget
på en menuet er nok noget, de
færreste har prøvet, men den 3.
februar foregår gudstjenesten i
Mariager Kirke på en helt særlig og anderledes måde.
Spillemandsmesse er nemlig
en gudstjeneste iklædt dansk
folkemusik, skabt ud fra en forståelse af, at folkemusik taler
umiddelbart til det folk, den er
opstået i, og at enhver folkemusik kan bruges i gudstjenesten.
Spillemandsmessen er tænkt
som en fuld gudstjeneste med
salmer, bøn, evangelielæsning,
prædiken, altergang og
velsignelse.
Messen indeholder desuden
enkelte traditionelle salmer,
spillet i spillemandsrytmer.
Orkestret, som vil spille for
os, er ”Frederiksens Orkester”,
baseret i Als, og koret er Dacapokoret fra Hadsund, ledet af
Anne Marie Hyldgaard.

Nytårs-

gudstjeneste

kl. 23.30

Vi nyder et glas
champagne og lidt
kransekage efter
gudstjenesten
nytårsaften, imens
vi ser byens
fyrværkeri.

Kom og vær med og få en
anderledes oplevelse af
gudstjenesten og
bliv i godt humør!
Vibeke Guldberg Madsen
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December

1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent

Matthæus 21,1-9

24. kl. 11.00

Juleaften

Luk. 02,1-14

24. kl. 14.30

Juleaften

Luk. 02,1-14

24. kl. 16.00

Juleaften

Luk. 02,1-14

25. kl. 10.00

1. Juledag

Luk. 02,1-14

26. kl. 10.00

Sct. Stefans dag

Matt. 23,34-39

30. kl. 10.00

Julesøndag

Luk. 2,25-40

31. kl. 23.30

Nytårsaften

02. kl. 10.00
09. kl. 10.00
16. kl. 10.00
23. kl. 10.00

Januar

Luk. 21,25-36
Matt.11,2-10

EM
EM
JDKR

Henvises til Julegudstjeneste for Fjordvang den 21.12 kl. 10:00 i Mariager Kirke

JDKR
EM
JDKR
EM
JDKR
EM
JDKR

01.

Ingen gudstjeneste

06. kl. 10.00

Helligtrekongers søndag

Matt. 2,1-12

JDKR

13. kl. 10.00

1. sø. e. hellig tre konger Luk. 2,41-52
Kirkefrokost & Foredrag
Familiegudstjeneste

JDKR

2. sø. e. hellig tre konger Joh. 2,1-11
Aftengudstjeneste
3. sø e. hellig tre konger Matt. 8,1-13

EM

JDKR

06. kl. 17.00

4. sø.e. Hellig tre konger Spillemandsgudstjeneste
Familiegudstjeneste

10. kl. 10.00

Si.sø.e. Hellig tre konger Matt. 17,1-9

17. kl. 10.00

Søndag septuagesima

Matt. 20,1-16

24. kl. 10.00

Søndag seksagesima

Mark. 4,1-20

EM
JDKR
EM

03. kl. 10.00

Fastelavns søndag

Matt. 3,13-17

JDKR

03. kl. 14.00

Familiegudstjeneste m/
tøndeslagning

16. kl. 17.00
20. kl. 19.00
27. kl. 10.00

Februar

03. kl. 16.00

Marts
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Gudstjenesteliste

EM: Edith Mark, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

JDKR

JDKR

EM

Siden sidst

Siden sidst

Malou Valbjørn Bastrup Pedersen
Ea Maria Lund
Rosa Hulehøj Jensen
Frida Mosegaard Schmidt
Adrian Guldsø Alsted
Rose Glargaard Lundorff
Wilma Riisager
Carla Wædeled Pedersen
Josephine Ingerslev Bisgaard
Ida Marie Toftdahl Andersen
Hugo August Hoxer Bendixen
Kristian Winstrup Kusk

Zandra Helene Lykke Hjorth &
Martin Pram Johansen
Charlotte Bøcher Christiansen &
Simon Meyer Jakobsen
Rie Nygaard-Pedersen &
Tem Jørgensen
Heidi Nygaard Nielsen &
Pål Naglestad
Julie Lindholt Gregersen &
Finn Anker Vestergaard

Døbte

Begravede og bisatte
Søren Bent Toft Sørensen
Romeo Renato Bozzini
Ejvind Thorup Møller
Else Kirstine Pabst Madsen født Pabst
Anders Agerbo Jacobsen
Erna Poulsen Sørensen født Grøn
Else Korsgaard
Ingrid Nørgaard Laursen født Nielsen
Poul Pedersen Nedergaard
Niels Jørgen Bundgaard
Hadsund kirkegård
Der pågår en opstramning i forhold til
persondataloven, således der fremover altid
gives samtykke, når navne offentliggøres i
kirkebladet.

Gudstjenester for
Sødisbakke

Onsdag den 19/12 kl. 10.15
v/Cicilie Inge Poulsen

Viede

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i Mariager
Kirkes mange forskellige tilbud pga.
manglende kørelejlighed?
Så er Mariagerfjord Kommunes tilbud om
Flexture måske løsningen for dig? Flextur er
et fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører.

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk
eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune på
telefon 97 11 30 00

Plejehjemsgudstjenester
på Fjordvang

Julegudstjeneste i kirken
Fredag den 21/12 kl. 10.00
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 25/01 kl. 10.00
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 22/02 kl. 10.00
v/Edith Mark

December

Andre aktiviteter

05. kl. 19.30
11. kl. 10.00
12. kl. 10.00
14. kl. 10.00
16. kl. 19.30
20. kl. 08.30
20. kl. 09.15
27. kl. 14.00

Klosterkorets julekoncert
Børnehavejulegudstjeneste
Børnehavejulegudstjeneste
Dagplejejulegudstjeneste
JuleSalmeMaraton
Skolejulegudstjeneste
Skolejulegudstjeneste
Julevandring med Birgittaforeningen

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

06. kl. 16.00
08. kl. 10.00
08. kl. 17.30
09. kl. 14.00
13, kl. 10.00
22. kl. 10.00
24. kl. 19.30

Nytårskoncert
Formiddagshøjskole
Menighedsrådsmøde
Minikonfirmander (Første gang)
Kirkefrokost og foredrag
Formiddagshøjskole
Studiekreds

Kirken
Klostersalen
Klostersalen

05. kl. 10.00
07. kl. 19.30
14. kl. 19.30
19. kl. 10.00
19. kl. 17.30
21. kl. 19.30

Formiddagshøjskole
Studiekreds
Guitarkoncert, entré kr. 50,Formiddagshøjskole
Menighedsrådsmøde
Studiekreds

Klostersalen

03. kl. 14.00

Fastelavsfamiliegudstjeneste
med tøndeslagning
Formiddagshøjskole
Studiekreds

Kirken

Januar

Februar

Marts

05. kl. 10.00
07. kl. 19.30

Kirkens P-plads

Konfirmandlokale
Kirke/Klostersale

Klostersalen
Konfirmandlokale

Konfirmandlokale

Munkesalen
Klostersalen
Klostersalen
Konfirmandlokale

Klostersalen
Konfirmandlokale

Kirkebilen

Det er muligt at bestille kirkebilen til gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa på
tlf.: 98 57 57 10 senest søndag kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.
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Det gjorde jeg egentlig ikke. Altså væmmedes. Det var det modsatte, der skete hvilket ord der så end dækker det.
Der er flere, der har spurgt mig, om det
virkelig er hans navn, og det kan jeg hver
gang bekræfte. Han hedder Ad Wammes og
er en fremragende hollandsk komponist,
der bl.a. meget andet skriver orgelmusik.

Ikke væmmelig

Ad Wammes musik er ikke væmmelig. Den
er skøn. Desværre var min første tanke, da
jeg så hans navn på et koncertprogram ”Jeg
væmmes”. Det fortryder jeg bitterligt, men
hjernen har sit eget liv.
I slutningen af oktober var der musikgudstjeneste i Mariager kirke, hvor min dygtige
elev Anders Olesen og jeg spillede 1. sats
fra Ad Wammes værk for firhændigt orgel:
”Wave”, har han kaldt det.

”Jeg væmmes ”

Der var indtil flere, der mente, at det var
pragtfuld musik, og som vi alle ved, hvis
mere end én mener noget, er det per definition sandt.

Nytårskoncert med kun tre værker

Måske tænker du, at så kommer du også
hurtigere hjem. Det gør du nu ikke! Nytårskoncerter tager den tid nytårskoncerter
tager.
Du får bare kun lov til at høre musik af tre
komponister. Først af franskmanden Jean
Langlais. Jeg spiller hans ”Suite breve” det betyder egentlig en kort suite selvom
den spiller hele 21 minutter. Suiten er i fire
meget forskellige satser både i udtryk, men
bestemt også i lydtryk.
Du vil hoppe på kirkebænken, når jeg spiller den første akkord. Det er næsten givet.
Spænd sikkerhedsselen.

Sidste værk på programmet er af Max Reger. Han har skrevet en toccata og fuga,
som er speciel derved, at toccataen står i
mol, mens fugaen står i dur.
Max Reger har en sjov stil i sine fugaer.
Han begynder så svagt, som orglet overhovedet kan spille, og så vokser satsen til
det samme lydtryk, som fik dig til at hoppe i sædet i begyndelsen af koncerten. Her
bliver du bare siddende, fordi crescendoet
kommer gradvist og kulminerer med, at
bassen spiller fuga-temaet i halv tempo
med de dybeste toner, noget instrument kan
frembringe. Glæd dig.

Man skal kunne lide hinanden

Koncertens tredje værk er i midten. Man
skulle tro, at 20 fingre kunne lave mere
”larm” end 10, men Ad Wammes ikke-væmmelige værk, som spilles mellem
de to kraftige yderstykker, er svagt.
Der er bare så mange toner, at der skal 20
fingre til at spille dem!
Anders Olesen sidder til højre på den smalle orgelbænk, og klistret til hans venstre
ben sidder jeg og skubber, for jeg skal spille pedalet (og han er lidt i vejen, men jeg
kan jo ikke så godt skubbe ham helt væk jeg har brug for hans 10 fingre). Vi er gode
venner, så det går nok med den lidt trange
plads.
Et kig ind i en komponists arbejdsrum i dag.
Bach sad ved stearinlys og med alt for dyrt nodepapir og blæk.
Ad Wammes har alle de tænkelige digitale hjælpemidler, man kan forestille sig; alligevel skal
musikken som altid udtænkes inde i hjernen.
Hvordan musikken kommer ned på nodepapir
er mindre væsentligt, men nedskrives skal den
af hensyn til os, der skal fremføre den ved nytårskoncerten søndag d. 6. januar kl. 16:00.
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Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Wave betyder bølge, og Ad Wammes har
givet de fire satser forskellige titler. Første
sats hedder oversat til dansk ”mild brise”,
og anden sats hedder ”robåden”. Selv kan
jeg høre både den milde brise af efterårsblade, der blafrer sagte i vinden, og jeg
kan også høre åretagene i anden sats. Hvilken association, du måtte få, er helt op til
dig selv, din hjerne og din fantasi. Synes
du bare, musikken lyder godt uden nogen
form for billeder, er det alle tiders.
Anders Olesen mener, at man henføres til
en ”zen-agtig” tilstand med denne musik,
men zen, Buddha og folkekirke er vist ikke
så god en kombination, så jeg forsøger at
overtale ham til at kalde det kosmisk. Det
er min association, og den er vist i orden
med alle religioner.

Først er det dog jul igen

Alt er som det plejer, og det er trygt og
godt. Lige så sikkert, som at kødsovs og
kirke er uomtvisteligt forbundne, er det, at
Jesus fødes ultimo december, og det bliver
en dreng igen i år.
Det er også givet, at kirkerne over det ganske land i december er fyldt med julemusik.
”If it ain’t broken, don’t fix it” står der i
et engelsk ordsprog, så vi tager næsten en
reprise af sidste års december. Onsdag d.
5. december er der julekoncert, hvor Klosterkoret medvirker med dansk og engelsk
julemusik fremført fra det store orgels
svimlende højde og dernæst ved kirkens
lille orgels sarte jordnærhed. Noget musik
er gengangere fra tidligere år, andet er nyt.
Efter koncerten er der julenachspiel i klostret, hvor kødsovsen er udskiftet med den
lidt mere julede ”ævelskive”. Bare rolig;
der er mere end én!
Du får lov at synge en lille smule ved denne koncert, men skal du virkelig have skiftet luften i lungerne ud, og vil du være med
til årets helt store syng-sammen-begivenhed, så skal du sætte kryds i kalenderen ved

Sang er på én gang noget af det mest blufærdige, vi kan gøre og samtidig noget af det mest uundværlige. Alle tider, kulturer og mennesker har gjort det og vil fortsat gøre det.
Der er ikke noget, der hedder ,“jeg synger ikke så godt”. Du synger, og det gør din nabo også og
din nabos nabo med. Julesalmemaraton er fællesskab omkring sang, jul og fantastisk gode elskede
melodier. Søndag d. 16. december kl. 19:30.

søndag d. 16. december. Kl. 19:30 afholdes
nemlig vanen tro årets julesalmemaraton.
Har du deltaget før, vil du nok medgive
mig, at det er en helt anden fornemmelse at
synge med en fyldt kirke end alene i badeværelset. Godt nok gives der rig lejlighed
til salmebrøl ved søndagens gudstjenester,
men ved dette arrangement er den enkle
præmis, at vi stort set alle sammen kender
alle salmerne, og at de folk, der kommer,
deltager alene , fordi de har lyst til at synge
sammen med alle andre i kirken. I lighed
med sidste år medvirker Tristan Button
på trompet. ”Virker konceptet, så skift det
ikke ud”.
Konceptet har virket til stor fornøjelse for
alle siden 2008, så det gør det nok også i år.

Organisten som protestsanger

gyndelsen skulle jeg artigt lære fingerspil
og andre borgerlige dyder, men jeg ville
nu hellere spille rock-musik. Det skal dog
lige siges, at rockmusikken og den elektriske guitar ikke rigtigt var nået helt op til
Skagen, hvor jeg slog mine teenagefolder,
så det blev til lidt lejr-båls-guitar a la “jeg
er i mod Vietnam-krigen lissom alle de andre”. Den krig var nu for længst forbi på
det tidspunkt, så mit liv som protestsanger
blev uhyre kort. Jeg nåede dog lige akkurat
at blive bidt af den klassiske guitars musik,
inden klaver og orgel for alvor rev mig ind
i en helt anden verden.
Dog fascineres jeg stadig af guitarens
klang, og den vidunderlige musik et menneske kan frembringe ved hjælp af seks
strenge og nogle omhyggeligt velpolerede
negle på højre hånd.

Da jeg var yngre og havde langt hår - når
jeg kigger på mig selv i dag, er det svært
at forstille sig - spillede jeg guitar. I be15

Venstre hånd

Torsdag d. 14. februar er der guitarkoncert
i Munkesalens lille intime rum. Den meget
dygtige guitarist Carsten Pedersen kommer
og spiller for os. Seks strenge, fine negle
og dejlig musik. (Han holder dog guitaren omvendt af de fleste, men det gør Paul
McCartney også, så man kan godt komme
frem i verden alligevel).
Når man taler guitar, går associationen
ofte til Spanien og Sydamerika, hvor den
klassiske guitar har en hel anden status end
her i det nordlige Europa. Bare tænk på flamenco-dans, og vi kan allerede fornemme
guitaristen sidde henne i hjørnet med det
ene ben højt løftet.
Der kommer sikkert spansk musik på programmet, men også engelsk og tysk. Tro
det eller lad være, men den store kirke- og
orgelkomponist Bach kunne nemlig også
skrive musik for guitar. Nogle mennesker
er bare udstyret med gaver, andre ikke er.
Der er som altid i Munkesalen et begrænset
antal pladser, og der er intet trykt program,
men Carsten Pedersen fortæller undervejs,
hvad han spiller, og mon ikke den stedlige
organist, har kunnet tilvejebringe et glas iltert spansk rødvin efter koncerten?

Det mindste og det største

Intet instrument er bedre eller finere end
andre. Skulle noget instrument fortjene titlen “det fineste”, må det være menneskets
stemme. De mindste stemmelæber kan
frembringe den dejligste musik, og vi er
alle i besiddelse af dem. Brug dem til Julesalmemaraton i december.
Vi er ikke alle i besiddelse af lange negle
og flair for strengespil, så der skal du afse
en times tid (samt transport til og fra) i februar.

Mit favoritinstrument er dog - ikke mærkeligt - det store orgel, og alligevel må jeg
have hjælp af hjælpeorganisten for at fremføre årets nytårskoncert i januar.
Et musikår afsluttes i 2018 og et andet skydes i gang i 2019.
Livet er langt; en koncert tager en times tid,
men har en vis langtidsholdbar virkning på
sindet. Musik er alt andet end væmmelig.
Af organist (og hyggeguitarist)
Mikael Ustrup

Sne, mariehøns og (næsten) evig sommer

Novemberstorme rusker løs
i blade og i kviste;
hvert træ står snart blufærdigt bart
og holder på de sidste;
en duft så gul og glad ved høst
den bærer blad, der minder
om sommertids grønøjenlyst
og solskinsbrune kinder.

Gud ser til hver en fugl, hvert blad,
der dybt med sukke segne;
mon ikke da hver brunet kind
han ser, når den må blegne.
Gud freder, og Gud fælder frit,
hans er al magt og ære,
han ser dog både dit og mit
og værner vore kære.
(KEL)
I dag - den 28 oktober - havde jeg bestemt,
at jeg ville starte med at skrive mit indlæg
til næste kirkeblad (der er deadline den
1.nov), og meget af det skulle handle om
det (næsten) evige sommervejr, vi har været
beriget med i dette år – og så vågnede jeg
op til – snevejr!

Jeg havde selvfølgelig set vejrudsigt, men
jeg har en dyb og indgroet mistillid til den
slags – derfor har jeg også 4 af slagsen på
min mobil, og jeg vælger altid at tro på den
bedste! Nå, men snevejr var det, omend kun
en lille smule, men ”hvidt var det dog derude”! Jeg havde dagen forinden plukket en
stor buket georginer hos Ingeman på Hohøj
– de stod i eftersommerens varme fulde flor
– og her var indtil flere mariehøns i buketten, som jeg efter gammel skik tog på fingeren og gik ud og sendte op til Vorherre for
”at bede om godt vejr i dag og i morgen”!

efterårsvejr – og så to uger med sommertemperaturer op til 20 grader. – Da det så
pludselig bliver koldt koldt, har jeg slet
ikke fundet vintertøj og trøjer frem – endsige strømper og varmt fodtøj – jeg har simpelthen ikke været klar til at gå efterår og
vinter i møde – hvilket resulterede i en meget kølig tur langs fjorden i dag, hvor temperaturen var tæt på 0 grader – og jeg fik
både kolde fingre og fødder. – Jeg tror, jeg
har haft så megen modstand på at forlade
det lette, lyse og varme, at jeg har ignoreret
alle tegn på efterår og vinter.

Min begyndelse på artiklen skulle ellers
have været helt anderledes – jeg ville beklage mig over, at sommeren og eftersommeren nu er ved at ebbe ud – og at vi i dag
skulle gå over til vintertid, så det allerede
er mørkt omkring kl. 17.00. – Jeg synes,
det har været så svært at skulle forlade lyset, varmen, det lette tøj og de bare fødder.
Først har vi vænnet os til tre måneders varme og sol – ja nærmest tørke, mens regn
er fuldstændig fraværende – så en periode
med almindeligt – lunt – eftersommer og

Efterblomstring

Carsten Pedersen har indspillet to CDer: ”Aquarelle, guitarmusic from
South America” i 2002 og ”Spanish Guitarmusic” i 2005.
Begge har fået ekstraordinært flotte anmeldelser i internationale guitartidsskrifter og nævnes som værende blandt de bedste klassiske guitar-CD-er
overhovedet.
Prøv noget nyt, som bestemt ikke sker hver dag i den lille købstad med de
mange roser:
Gå til guitarkoncert i Munkesalen torsdag d. 14. februar kl. 19:30 (50 kr.)
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Der er selvfølgelig en grund til, at jeg har
ignoreret disse tegn, for naturen har opført
sig helt vanvittigt – Som det vil fremgå at
diverse fotos, er visse planter gået grassat! –
Tag f.eks. vort nyplantede ananastræ. Vi har
et stort velvoksent ananastræ, men det har
ikke båret de sidste tre år – endsige blomstret – så sidste år købte vi altså et nyt. Det
var ikke specielt vild med tørken i sommer,
så vi troede, det var færdigt – selvom vi vandede. Da regnen så (endelig) kom, sugede
det til sig af al kraft, og 1.september stod det
fuldt udspunget!
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Vore rododendron var bestemt heller ikke
glade for tørken – de står på en skrænt, og
det var ikke meget vand, der blev hos dem,
der stod øverst - selvom de i øvrigt alle har
overlevet i et eller andet omfang. Også her
er der gået ”kuk” i blomstringen – mere
end der plejer, for rododendron plejer ofte
at have en lille efterblomstring – men her
står planten i fuldt flor i starten af september, hvor ellers de nye knopper skulle samle
kraft.

torskemund og kællingetand står, som var
det midt juli – og helt herhen i starten af november står store buketter af Røllike (som
for øvrigt også er en god snapseurt).

over, men den er grøn, og de modne af dem
er sure, så der bliver ikke mange hindbær
på morgenfrugten – eller til syltetøj i vinter.

Svampe, æbler og bær

Jeg kan ikke mindes, at jeg nogensinde har
set en sådan mængde af æbler på vore træer
– og i øvrigt på mange andres træer. Flere af vore træer knækkede ganske simpelt
under den store vægt, skønt vi understøttede så godt, som vi kunne – men jeg tror,
træerne var sprøde af vandmangel, derfor
knækkede de. – Den store mængde af æbler
har selvfølgelig resulteret i mange mange
liter dejlig friskpresset æblejuice i fryseren
samt diverse poser æblemos til vinterens
æblekage – og det har været nødvendigt at
tilberede de fleste æbler nu, da deres holdbarhed ikke er nær så stor som vanligt – de
rådner simpelthen, hvilket jo nok har noget
at gøre med varme og tørke på det ”forkerte” tidspunkt.
Skovhindbær fik en meget kort – og indtørret levetid - brombær ligeså, så jeg glædede mig over den store frugtsætning på de
sene hindbær. Den kan jeg stadig glæde mig

Der er blevet talt en del om, at denne mærkelige sommer kan have afstedkommet ændringer i naturen i henseende til ”nye” planters genkomst – altså forstået på den måde,
at de har været der før, men af forskellige
grunde er blevet overtrumfet af andre mere
livskraftige og dominerende. Jeg har i denne
sommer set enkelte arter på Endelave, som
jeg huskede, fra da vi boede der, men som
har været væk i mange år – nu stod de smukt,
de steder hvor hybenroserne var visnet, så
der var blevet plads til dem – dog ikke et
ondt ord om hybenroser - Jeg elsker dem!
I vores skovhave her i Alstrup krat opdagede jeg til min glæde et par store humle, som
jeg ikke mindedes at have set der før – de
stod der pludselig med store fine humlekopper i lange klaser – lige klar til at binde i
smukke kranse, der udsender en skøn duft
af sol, vind og den helt specielle krydrede
duft, de har.
Jeg har ikke glemt hverken fugle, egern
eller harer på vores matrikel - for jeg skal
hilse fra dem og sige, at de lever i bedste
velgående!!
I håbet om at vi, der er i løvfaldstid i vort
liv, også kan få en efterblomstring, ønskes
en god vinter – og en glædelig jul, når vi
når så langt!
Britt Lægsgaard

Vi har vel alle tænkt på, om denne efterblomstring hos mange planter vil give problemer for næste års blomstersætning, men
jeg har forstået på de kyndige udi den slags,
at de bruger ca. 10% af deres ”krudt”, når nu
vilkårene er til en ”ekstra” frugtsætning – for
dem handler det jo om så megen overlevelse
som muligt – i modsætning til mange mennesker på vore breddegrader.
Det er nu ikke kun de dyrkede planter i vore
haver, der har teet sig sådan – går man en tur
ved Katbjerg Odde, ses udsprungne Engelsk
græs – og ikke kun enkelte, men så mange,
at der er et lyserødt skær nogle steder- Alm
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Jeg tænkte, at vi ingen svampe fik i år med
den tørke – men så kom regnen – og så kom
varmen - og så væltede det op med alskens
slags – bare ikke lige dem, vi plejer at finde. Blomkålsvamp og kantareller har på de
steder, vi plejer at finde dem, været aldeles
fraværende, så vi må undvære disse gastronomiske delikatesser denne vinter. En del
Carl Johanner er det blevet til – men de er
bedst friske, synes vi. – Mange af de andre svampe er en pryd for øjet, så det må vi
glæde os over i stedet (se foto) – og mange
steder er jorden formelig dækket af diverse
brune og gule mælke – svovl og skælhatte.

Gud kender vore dages tal,
han er der, når vi falder;
når vi i lyset står for Gud,
han os ved navn fremkalder;
så er den dom, han dømmer med
en nådedom for livet;
så er det mål, han måler med:
Et alt for intet givet.
Det korstræ, som vor Herre fik,
var uden blad og kviste;
han hang så sårbart nøgen der,
men hør hans ord, de sidste,
til røveren der hang derved
i angst og gråd og klage:
Til Paradiset, på mit sted,
i dag jeg dig vil tage.
Novemberstorme rusker løs
i blade og i kviste;
vort livstræ fældes sikkert snart,
og hjertebånd vil briste,
men korsets træ i Paradis
står grønt som var det sommer;
dér får du det på røvervis,
til den du elsker kommer.
(KEL)

Søndagscafé d. 13. januar

– et samarbejde mellem
Mariager Kirke & Ældre Sagen.
Finn Carpentier vil fortælle om Visborg Kirkes historie, fra Middelalder
til Renæssance og ind i nutiden.
Foredraget tager udgangspunkt i personen, lensherre og godsejer Jacob
Seefeld på Visborggård, og på hans tid
var der tæt forbindelse mellem Mariager og Visborg, for Jacob Seefeld var
fra 1584 og frem til sin død 1599 lensherre på Mariager Kloster.
Carpentier kommer omkring både de
smukke kloster-korstole, ombygningen
af Visborg Kirke, dens renæssanceinventar, spøgeri i kirken og meget mere.

Gudstjeneste i Mariager kirke
fra kl. 10–11,
herefter foredrag og en let
frokost i klosteret
fra kl. 11–13.

Alle er velkomne.
Arrangementet er gratis.
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Mariager kirkes vinterstudiekreds

Kristendom kort og godt! – inspireret af
mit møde med et visum-kontor (se præsteartiklen ”Advarsel”) vil emnet for den
kommende vinters studiekreds være ”Kristendommen kort og godt!” Over fire aftener vil vi se nærmere på den tro, vi deler, så
er du nysgerrig eller trænger din viden om
kristendommen bare til at blive frisket op –
sat på spidsen – diskuteret – så er chancen
der nu med Mariager kirkes vinterstudiekreds.
Over fire gange spredt over januar, februar
og marts måned vil vi sammen komme omkring væsentlige emner i kristendommen
og det, der foregår i gudstjenesten. Fremgangsmåden vil være, som tidligere år, et
mindre oplæg ved sognepræsten, derefter
kaffe og så samtale og diskussion. Det er
ikke fem foredrag, men fem aftener, hvor
vi alle kan give vores besyv med og blive
klogere – også præsten.

Torsdag den 24. januar er første gang
Temaet denne første gang vil være ”Bibelen”
Bibelen er verdens mest solgte bog og fyldt
med kærestebreve, drømme, forudsigelser,
fantastiske fortællinger om krig og kærlighed og ikke mindst af Gud. Men hvad
kan vi bruge den til? Hvorfor er der både et
gammelt og et nyt testamente? Hvornår og
hvorfor blev det til? Hvem har skrevet den,
og er alting i den sandt?

Torsdag den 7. februar
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Temaet være ”Jesus Kristus” – vi skal se
på både den historiske Jesus, evt. på Jesus i
kunsten, og på den guddommelige Kristus
og ikke mindst skal vi se nærmere på det
budskab, som Jesus bragte til mennesket,
budskabet om Gudsriget. Hvordan skal vi
forstå Guds rige, er det her på jorden eller
i himlen? Og hvordan skal vi forstå Jesu

budskab om det radikale næstekærlighedsbud: ”Vi skal elske vores næste som os
selv”, og kan vi det, og hvem er vores næste? Og hans budskab om tilgivelse – hvad
er det egentlig, vi skal tilgives for, når vi
taler om os selv og om andre, og kan vi, og
skal vi tilgive alt? Kan vi overhovedet tale
om en kristen etik, på baggrund af Jesu ord
og vidnesbyrd?

Torsdag den 21. februar

vil temaet være ”Gudstjenesten og de to sakramenter” Hvorfor ser en gudstjeneste ud,
som den gør? Hvorfor gør vi, som vi gør, i
den rækkefølge vi gør det? Hvorfor er der
de forskellige bibelske læsninger og bønner, og hvorfor er kirkebønnen efter prædikenen menighedens bøn, når den ikke laves
af menigheden, og bør den ikke det?
Hvad ligger teologisk og historisk til grund
for den højmesseordning, som vi benytter
her i Danmark. Hvilken betydning har det,
når man ændre på noget i gudstjeneste –
f.eks. at man skal stå op under salmesang?
Bør vi ændre noget på gudstjenesten, så
den følger med tiden, og hvad sker der så?
Eller skal vi netop fastholde det ”tidløse” i
gudstjenesten, hvis man kan beskrive den
nuværende gudstjeneste, som ”tidløs”? En
diskussion som jo optager hele folkekirken
i disse år, og hvor der kommer mange forslag på nye højmesseliturgier.
Hvad er Dåb og Nadvers grundlag både teologisk og historisk, og hvorfor følges de af
specielle handlinger – korstegn og vand, og
brød og vin? Hvad sker der i dåben – sker
der en reel forandring ved modtagelsen af
syndernes forladelse, eller er den blot et
symbol eller en bekendelseshandling? Er
der forskel på døbte og udøbte? Hvis ja
hvilken, hvis nej - hvorfor er dåben så et
sakramente? Hvad sker der i nadveren? Er
den blot et symbolsk måltid en tilfældig gi-

ven søndag, eller er der tale om, at Jesus
Kristus selv er til stede – og gør det nogen
forskel?

Torsdag den 7. marts

er sidste gang, og her er aftenens tema
”Frelse og Fortabelse!” Det kristne liv leves i verden, men har dog også en ikke ubetydelig ”himmelsk” dimension. Hvorfor
skal vi frelses – fra hvad skal vi frelses - og
hvad frelses vi til? Og hvad kræver det at
blive frelst, hvis det kræver noget? Luther
taler om ”Retfærdiggørelse ved tro alene,”
men taler samtidig også om troens frugter!
Frelses alle ubetinget af Guds kærlighed,
eller er der mulighed for fortabelse – enten
ved menneskets eget valg, eller ved at man
er udvalgt til fortabelse før verdens skabelse uden mulighed for at ændre på det!
Vi taler meget om, hvordan vi som kristne skal agere på jorden, og dog er frelsen
omdrejningspunktet for kristendommen og
ikke det jordiske liv.
Studiekredsen er åben for alle, der ønsker
at vide mere om kristendommen, og der er
ingen krav om forkundskaber, ej heller tilmelding. Men jeg håber, at alle fire aftener
vil vække interesse. Velkommen til Mariager kirkes vinterstudiekreds.

Nyt fra Birgittaforeningen - Gammel formand

Traditionen tro indledte man på Birgittaforeningens årsmøde med Lægsgaards
”Birgittavise”.
Tidl. fmd. Jens Søndergaard orienterede
derefter om årets salg af Birgitta-atlas og
SBE, og der var – udover den ordinære generalforsamling – herefter også et foredrag
på programmet, hvor Steen Rasmussen fra
Pilgrimscentrum i Viborg fortalte om en
pilgrimsrejse til Sverige.
Steens foredrag blev levendegjort med billeder fra rejsen, hvor en gruppe af ”vor tids
pilgrimme” bl.a. besøgte Birgittasøstrene
på klostret i Vadstena. Her blev de taget
godt imod af søster Monica og fik også mulighed for at spørge ind til tilværelsen som
Birgittasøster i dag.

Datoer:

Pilgrimme besøger Ulfåsa.

24. januar
7. og 21. februar
7. marts.

På spørgsmålet om, hvilken nutidig inspiration Birgittasøstrene i dag kan finde hos
Den Hellige Birgitta, som jo levede under
ganske andre vilkår helt tilbage i Middelalderen, var et af hendes svar, som følger:
”Loyalitet indebærer også ret og pligt til at
påtale – og ikke skjule – det problematiske”.
Disse ord kan være værd at lægge sig på
sinde, ikke mindst set i sammenhæng med,

Tidspunkt: 19.30 til senest 21.30
Sted:
Konfirmandlokalet, Klostret.

at Birgitta hele sit liv også forsøgte at være
et forbillede for ydmyghed som en dyd.
Ud over daglige vandringer i og omkring
Vadstena besøgte gruppen også Birgittas
Odde og Ulfåsa, hvor der stadig er synlige
levn fra den middelalderborg, hvor Birgitta
levede en del af sin tilværelse sammen med
sin ægtefælle og fødte 8 børn for ca. 700
år siden.
Udover at fortælle om de historiske steder
gruppen besøgte i området omkring Vadstena, fik vi gennem Steens foredrag også
et lille indblik i, hvordan der her kan skabes rum for respektfulde brobyggersamtaler på den slags pilgrimsvandringer, og han
anvendte i den sammenhæng ordet ”Synkretisme”. Her var vi nogle, som den aften
også lærte et nyt ord – eller måske fik en
ny betydning af et gammelt begreb, så tak
for det Steen – og for et meget inspirerende
foredrag!
Den ordinære generalforsamling blev –
også traditionen tro – herefter afviklet i ro
og orden med Erik Kirkegård Mikkelsen
som ordstyrer.
Med ”formandens beretning” genoplevede

man årets gang i ”ord og billeder” og fik
her bl.a. vist et eksempel på gæster i Birgittahuset, hvor en bedstefar fra Viborgegnen havde skabt den gode tradition at
invitere sine børnebørn med til Mariager,
når de fylder 10 år, hvor de så både besøger
kirken og får et varmt saltbad.

Bestyrelsen med suppleanter
(Bent Walbom fraværende)

Efter kassererens beretning, som ikke gav
anledning til særlige bemærkninger, var
der valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Efter 10 år på formandsposten ønskede
jeg afløsning, og det er derfor en stor glæde
her at kunne meddele, at Grethe Holmriis
nu har påtaget sig denne opgave, hvorefter
jeg overtager hendes suppleantpost indtil
videre.
Da det dermed er sidste gang jeg skriver
indlæg til kirkebladet, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for et altid godt
og inspirerende samarbejde med kirkens
ansatte og menighedsrådet, samt alle andre
jeg gennem tiden har fået positiv opbakning fra.
Helga Moos Iversen

Kurt Nielsen og barnebarnet Laura.
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Nyt fra Birgittaforeningen - ny formand

Tak til Helga og bestyrelsen for at have givet stafetten som formand for Birgitta-foreningen videre til mig. Det er med nogen
frygt og bæven, jeg tager imod, men I har
jo lovet, at I vil være ved min side, så jeg
ikke - som Niels Helledies ”Den svage
kvinde med de alvældige byrder” - skal
bære alle byrder alene. Tak for det.

stående og sammensat person, der blandt
andet er kendt for sine profetiske visioner.
Hun modtog i hundredvis af himmelske
åbenbaring og omsatte dem i et yderst aktivt og politisk liv. Hun tænkte globalt og
i ordentlighed og ansvarlighed overfor ”de
små”. Hun var ”en såre mærkelig kvinde”,
som pastor Schrøder, præst ved Mariager
kirke, skrev i 1899 .
Ja, en såre mærkelig kvinde som måske
kan være en slags ledestjerne for os i dag,
tænker jeg. Én, der kan lyse op og inspirere
til fordybelse i kristendommen og være til
inspiration i de store udfordringer, vi står i
som f.eks. klimakrisen.

Lad mig slutte med en lille bid af en af de
meget smukke visioner, hun fik, nemlig
”fødselsvisionen”, som hun modtog i 1372,
da hun var på pilgrimsrejse til Betlehem.
Hun beretter, meget apropos, om Jesu fødsel, og jeg citerer fra et stykke inde i visionen:

Helga og Grethe ved ”den svage kvinde med de
alvældige byrder”

Da jeg i foråret gik på pension som præst
og flyttede til Mariager sammen med min
mand og vores yngste datter, var alting nyt
for os. Også Birgittaforeningen. Jeg havde jo nok hørt et og andet om Den Hellige
Birgitta af Vadstena, og også at der var en
fin Birgittaforening i Mariager, som blandt
andet arrangerede spændende pilgrimsvandringer, men derudover var mit kendskab
til både Birgitta og Mariager begrænset.
I dag ved jeg lidt mere. Mariager er en
fin by, og jeg tror, at vi kan lære noget af
kvinden, der levede 1303-1373. Hun er et
bekendtskab værd, denne Birgitta. En ene22

”På et øjeblik fødte hun en søn. Der udgik et så strålende lys fra barnet, at solens
lys ikke kunne sammenlignes dermed. Det
lys, som den gamle mand (Josef) havde
sat derind, kunne slet ikke ses på grund af
den guddommelige stråleglans, der fyldte
rummet. Det hele foregik så pludseligt og
hurtigt, at jeg ikke kunne se, hvordan fødslen gik til. Jeg så dog straks det velsignede
barn ligge nøgen og glinsende på jorden…
og jeg hørte engle synge forunderlig smukt
og yndigt”.
En såre mærkelig kvinde og et såre mærkeligt og velsignet barn, hvis fødsel vi snart
igen skal fejre, og som stadig den dag i dag

kan overraske og overvælde mennesker og
kalde på englesang.
Der er meget at glæde sig til, forundres
over og fordybe sig i. Jeg ser frem til samarbejdet med bestyrelsen, kirken og alle
Birgitta-venner og ønsker alle en hjertevarm og velsignet jul.
Gethe Holmriis

Fødselsvisionen

NB:

Julevandring om
De tre vise mænd
Torsdag den 27. dec. kl. 14.00.

Med Jørgen Kruse som guide
vandrer vi gennem det
smukke Munkholm anlæg og
hører Jørgens udlægning af Johannes
Møllehaves beretning om
De tre vise mænd.
Ruten er på ca 2 km og foregår i
roligt tempo i kuperet terræn.

Pris: 25 kr.

Gratis for børn og foreningens
medlemmer.

Formandsskifte i
Birgittaforeningen
I forbindelse med årsmødet i vor forening, hvor der afholdes generalforsamling med bl.a. valg til bestyrelsen indlagt, ønskede formanden gennem 12 år,
Helga Moos Iversen, at træde tilbage.

Dåbsklude i Mariager kirke

Vi er 8 frivillige, der mødes onsdag i ulige
uger fra kl. 10 til 12 i Klostret, hvor gruppen strikker og hækler dåbsklude.

Derfor disse linjer:
Kære Helga
Ikke alene var du foreningens formand,
du VAR foreningen. Med din uudtømmelige viden om og forståelse af Birgitta og hendes samtid, din utrættelige
indsats ud i alle hjørner af vore arrangementer, (bestyrelses)møder og praktiske
gøremål og som en spændende formidler har du gennem alle årene arbejdet
målrettet, samvittighedsfuldt og tro
overfor opgaven. Dit store engagement
har smittet os i bestyrelsen og alle omkring os til at “gå med” - og vi er sikker
på, du i din rolle som suppleant i bestyrelsen det kommende år fortsat vil lade
dine ideer og dit engagement blomstre
i foreningens liv, gerne med en tur til
Vadstena!
Vi siger dig af hjertet TAK for din store
indsats og ønsker dig alt godt med dén
tid, du nu vil få til overs til andre og
egne gøremål!
Samtidig byder vi den nye formand,
Grethe Holmriis, hjerteligt velkommen
og siger tak for hendes tilsagn! Vi er
sikker på, vi i fællesskab kan fortsætte
foreningens spændende og livgivende
virke.

Pax et bonum!
På vegne af Birgittaforeningen
Anni Engedal

I 2019 mødes vi i ulige uger og
begynder den 16. januar 2019.

Du er meget velkommen til at deltage - og
skal bare møde op og være med. Du kan
også ringe til Anna Hadsund på telefon
24240516.
Vi får en god snak, mens vi strikker og
hækler og får besøg af præster, kirkegårdsfolk m.fl.
I onsdags fik vi besøg af Kalkjarlen, som
kunne fortælle, at når han skulle slappe af,
hæklede han sammen med sin kone. Han
viste os et billede af et tæppe, de havde
hæklet sammen.
Du kan måske også anvende strikning og
hækling til at slappe af i din hverdag.
Vores dåbsklude er flotte og bliver brugt,
hver gang der er dåb i kirken, og når du
først har fået gang i strikkepindene eller
hæklenålen, får du måske lyst til at fremstille andre ting.
Anna Hadsund

Formiddagshøjskolen

I skrivende stund ligger programmet for
formiddagshøjskolen i foråret 2019 endnu
ikke helt klar. Dog kan det fortælles, at formiddagshøjskolen starter:

8. januar

”Hvor du sætter din fod”
af Carsten Holvad - 54 år,
Forstander på Rude Strand Højskole
Om foredraget skriver Carsten Holvad:

”Foredraget er inspireret af nr. 206 i Højskolesangbogen af samme navn. Vi sætter alle et præg
på de situationer, vi kommer i, og de personer vi
er sammen med. Nelson Mandelas citat om at forandre sig selv før man kan forandre andre/andet,
K.E. Løgstrups citat om at holde noget af hinandens liv i vores hænder og Søren A. Kirkegaards
citat om at miste fodfæste for en stund er omdrejningspunkter i et personlig foredrag om at være
med til at sætte fodaftryk.”

Derudover er der formiddagshøjskole følgende tirsdage:

8. & 22. Januar
5. & 19. Februar
5. & 19. Marts
2. & 30. (udflugt) April

Pris: 60 kr.

(En prisstigning på 10,- har desværre været nødvendig)

Tid: 10:00-12:00
Sted: Klostersalen, 1. sal, Klostret

Der er ingen tilmelding
Alle er velkomne

23

Familiegudstjeneste
Januar
Onsdag den 16. kl. 17.00

Børn & Unge

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste

Februar
Onsdag den 6. kl. 17:00

Marts:
Søndag den 03. kl. 14.00

Fastelavns-familiegudstjeneste
Efter fastelavnsgudstjenesten slår
vi ”katten-af-tønden” i klosterhaven. Når kattekonge og kattedronning er fundet, er der varm
kakao og fastelavnsboller til alle.
Temaet vil være lys og mørke.
Efter gudstjenesten og fællesspisningen skal vi traditionen
tro lave Christingles.

Minikonfirmander

Alle elever fra 3. klasser inviteres efter jul til et
nyt forløb for minikonfirmander - med masser af
hygge og sjov.
Det skal handle om ’kirkemusene’, som vi bliver
gode venner med – ja, kirkemusene flytter faktisk
ind hos minikonfirmanderne et stykke tid for at
fortælle om, hvad de kender fra kirken.
Vi skal mødes efter skoletid i klosteret på følgende
onsdage:

09. januar - 16. januar - 23. januar
06. februar - 20. februar
06. marts - 13. marts
Eleverne får også en direkte invitation.
Hilsen Jacob og Edith

Børn må meget gerne
komme udklædte!

