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Menighedsrådsmøder
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Sted: Klostersalen
Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Dagsorden og
efterfølgende referat kan findes
på Kirkens hjemmeside.

”K.E. Løgstrup, Michael Weeder og Jesus Kristus”

Jeg har altid været fascineret af den danske
teolog K.E. Løgstrups tanker, ikke mindst
hans bog ”Den etiske fordring”. Her kan
man læse hans udsagn om, at vi i mødet
med det andet menneske holder noget af
det menneskes liv i vores hænder. At den
måde, vi møder andre mennesker på, påvirker det menneske i det møde, vi har – om
det så var blot et sekund eller flere timer
– og vi på den måde er med til at afgøre,
hvordan det andet menneske går videre ud
i verden efter mødet med os – med glæde,
vrede, tungsind eller opløftethed. Et møde
med det andet menneske ingen af os kan
sige os fri for, for intet menneske er en ø!
Så snart vi træder ud af vores hoveddør, er
livet fyldt med møder med det andet menneske, om vi vil det eller ej!
Jeg har altid fundet ordene om, at vi i mødet med det andet menneske holder noget
af det menneskes liv i vores hænder, interessant - ikke mindst fordi det skænker os
alle sammen et ansvar – ikke blot for os
selv, men også over for det andet menneske. Et ansvar vi ikke kan lægge fra os. Jovist kan vi ignorere det, fastholde at det er
bedre at sige ”sandheden” – som vi opfatter
den råt for usødet end at lade være; være
ligeglade med andre mennesker og deres
liv, men undslå os ansvaret kan vi ikke! Jeg
havde sågar ordene af Løgstrup med i min
prøveprædiken her ved Mariager Kirke for
snart 10 år siden, ikke fordi det er specielt
kristne ord eller tanker – men fordi de er så
gyldige, uanset hvem vi er. Bare det faktum, at vi er mennesker, sætter dem i relief
til vores liv!

foredrag om Sydafrika i Mariager Kloster.
Michael Werder er domprovst i den anglikanske domkirke i Cape Town og tidligere kollega med Desmond Tutu. ”Obuto”
– ordsproget - ”at et menneske bliver et
menneske gennem andre mennesker!” Og
jeg kunne ikke lade være med at tænke på
Løgstrups ord: At vi i mødet med det andet
menneske holder noget af det menneskes
liv i vores hænder – for på trods af de mange tusind kilometer, som skiller Sydafrika
og Danmark, var meningen jo den samme;
vi skaber ikke alene os selv som mennesker, vi skaber også de andre mennesker,
såvel som de er medskabere af os.

Ingen af os kan undslå os – og det er i mødet med det andet menneske, at vi ikke kun
definerer os selv, men også den anden. Og
intet sted kommer det vel i virkeligheden
tydeligere til syne end i Jesus Kristus! Julenat i stalden i Betlehem lader Gud sin
egen søn fødes som menneske, fordi den

eneste måde Gud kan nå os mennesker på
er gennem et andet menneske! I mødet med
Kristus sættes vores liv i relief, og vi tillægges alt det, som vi i virkeligheden ikke
kan give os selv, fordi det kræver en anden:
Tilgivelse, Barmhjertighed og Kærlighed!
I mødet med Kristus ses vi ikke som dem,
vi opfører os som – men som dem vi er inderst inde, og vores fejl og mangler tæller
intet. I mødet med Kristus ses vi, som det
vi alle er: Elskelige! Sådan mødes vi julenat af Menneskesønnen Jesus Kristus, og
hvis vi tør løfte ansvaret i mødet det andet
menneske på samme måde, er det ikke blot
det andet menneskes liv, som omskabes,
men også vores eget – og det uanset om vi
så sidder på kirkebænken her i Mariager eller i en township i Cape Town, Sydafrika.
God jul og velsignet nytår!
Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen

”Obuto” – sådan lød første ord i Zulu-ordsproget gengivet af Michael Weeder, som
i september holdte et virkeligt spændende
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Demonstrationer i Hong Kong - kirkernes kamp?

I sommer og i det tidlige efterår var de
danske nyheder præget af reportager om
stadig større og større demonstrationer i
Hong Kong. Demonstrationer som startede
som en protest mod en udvekslingsaftale,
som kunne betyde, at Hong Kong- borgere kunne udvises til retsforfølgelse i Kina,
som ikke er videre kendt for sit retfærdige
og objektive retssystem. Hurtigt ændrede
fokus dog fra bekæmpelse af udleveringsloven til en general protest mod den øgede
”kinesificering” af Hong Kong og dermed
en undergravning af de frihedsrettigheder,
som ikke blot er traditionen i Hong Kong,
men også ”grundlovssikrede” rettigheder i
den aftale Storbritannien indgik med Kina
i 1984 i forbindelse med at overdrage kronkolonien til Kina.

Nu er demonstrationerne i Hong Kong ikke
længere dagligt nyt i vores nyhedsmedier, men det betyder ikke, at de er ophørt,
snarere tværtimod. Ugentligt fortsætter
demonstrationerne ofte også i byens kæmpe shoppingcentre, som danner en sikker
ramme mod politiets aggressive brug af
tåregas, men der er desværre også sket en
udvikling til en mere konfrontatorisk retning fra demonstranternes side som svar
på den øgede brutalitet, som de er blevet
mødt med fra politiets side. Bl.a. blev en
demonstrant skudt på klods hold af en politibetjent 1. oktober, og intet tyder på, at
demonstrationerne ophører foreløbig.
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I den ”undtagelsestilstand”, Hong Kong
befinder sig i, er også kirkerne sat i spil.
Men hvor kirkerne under paraplyrevolutionen i 2014 stod ganske splittede og reagerede meget langsomt i forsøget på at holde
en balance mellem magthaverne og befolkningen, kirkelederne og menigheden, er
reaktionen anderledes hurtig denne gang,
ikke mindst den katolske kirke er aktiv og
indkaldte bl.a. til den ”katolske march” den
8. august. Men også på gadeniveau har kirkerne og de kristne menigheder markeret
sig tydeligt under parolen ”hyrden må være,
hvor fårene er”. Hurtigt er salmen ”Sing
Halleluja to the Lord” blevet fællessangen,
og i flere konfrontationer med politiet dannede præster fra forskellige kirker kæde
mellem politi og demonstranter iført veste
med den kristne motiv ”fisken” på ryggen
samt ordene ”pastor” både på engelsk og
kinesisk. Derudover har flere kirker – både
de store etablerede kirkesamfund og de
mindre såkaldte uafhængige kirker - afholdt friluftsgudstjenester i byens gader,
og de tilbyder midlertidigt ly, såkaldte
”shelters” i nærheden af demonstrationerne, så demonstranterne kan få et tiltrængt
hvil, en tår vand, eller en forbøn til åndelig
styrkelse. Flere kirkesamfund holder også
deres kirke åben som tilflugtssteder for demonstranter og afholder bønnemøder både
internt i menigheden for demonstranterne
og sammen med disse. Derudover strækker
den pastorale omsorg sig også til internettet, hvor frustrerede hongkongere kan skrive til forskellige præster og modtage forbøn og gode
råd og vejledning. For ingen kan
længere undslå sig stillingtagen
til den kamp, som nu foregår,
uagtet man så er aktivt deltagende i demonstrationerne eller helt
og holdent på regerings side –

en splittelse som går igennem selv familier,
mellem ung og gammel. Som et ungt hongkongpar forklarede mig, så ønsker de ældre
ofte, at demonstrationerne og protesterne
stopper, så hverdagen kan vende tilbage,
mens de unge ofte ikke længere ser nogen
vej tilbage! At intet længere kan blive som
før! Kirkernes og de kristnes engagement
både som aktivt deltagende og som støttende og hjælpende har medvirket til at styrke
kirkernes og kristendommens ry og integritet over på den langsomme reaktion under
paraplyrevolutionen. En anerkendelse som
også styrker den rolle, som de kristne og
kirkerne kan spille i samfundet på den lange bane.
Hvor det i skrivende stund ender, er ikke til
at vide. Griber Kina ind, bøjer regeringen
sig og anerkender hongkongernes ret til
mere demokrati og borgerettigheder, eller
fastholdes status quo? Efter i årevis at have
oplevet hvordan den hongkongske kultur
udvandes, ønsker de hongkongere jeg kender efterhånden blot af fastholde status quo
i erkendelse af, at det er det mest realistiske
også i det lange perspektiv. Men at tilliden
er brudt - tilliden til regeringen, til politiet
og i nogen grad til samfundet er allerede
nu en realitet, og i genetableringen af den
tillid ligger måske i virkeligheden kirkernes kamp!
Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen

Et nyt ansigt og navn figurerer i dette kirkeblad, nemlig Maja Søgaard Blokager.
Dette skyldes, at jeg (Jacob) er blevet bevilget studieorlov af biskoppen i perioden
1. januar til og med 31. marts. I artiklen
”Kirken i Verden” er fokus endnu engang
Hong Kong, et land jeg har haft en helt speciel forbindelse til. Jeg har boet der i 200304, og det har bl.a. været en af årsagerne
til, at Mariager Kirke og sogn nu fire år i
træk har været værter for en gruppe kristne
hongkongere, som har villet lære nærmere
om den måde, vi er kirke på og om Danmark. Og netop Hong Kong, og den svære
situation hongkongerne står i nu, vil være
omdrejningspunkt for min studieorlov. Mit
projekt har titlen: ”One in Christ – Hong
Kong’s kirker set med skandinaviske øje”.
I projektet vil jeg nærmere undersøge kirkernes argumenter og bevæggrunde for
deres engagement i protesterne, deres stillingtagen generelt til kirkens engagement i
samfundet, samt hvilken betydning det har
for den teologiske udvikling. I mit fravær
har biskoppen indsat Maja Søgaard Blokager, som jeg kender fra mit forrige provsti,
så der ikke vil mangle præsteresurser i
mit fravær. Maja vil blandt andet varetage
”mine” konfirmander, men jeg vil dog selv
være vendt tilbage i god tid inden konfirmationen.
Jeg håber, alle vil tage godt imod Maja, så
hun også kan erfare, hvilket fantastisk sted
Mariager sogn er, og jeg glæder mig til at
vende tilbage til jer alle i april – en hel del
klogere på kirkerne i Hong Kong og nok
også på vores egen folkekirke!
Herefter vil I kunne læse Majas præsentation af sig selv:

På gensyn
Sognepræst Jacob Duevang K. Rasmussen

Kære menighed

Goddag

Jeg hedder Maja Søgaard Blokager, og jeg
er d. 1. januar – d. 31. marts 2020 ansat som
præstevikar ved Mariager kirke under Jacob
Duevang Krogh Rasmussens studieorlov.

til tider være lidt af en udfordring. Jeg skal
dog gøre mit bedste for at få det til at lykkes.
Privat bor jeg i Viby ved Aarhus og er gift
med Anders, som jeg har to børn sammen
med; Lærke på snart seks år og Mads på
to år.
Da mit første embede lå i Randers, har min
mand og jeg besøgt det smukke Mariager et
par gange. Vi har besøgt Mariager Saltcenter, gået ture på havnen i solskin, og derfor
ved jeg også, at der sælges rigtig gode is
nede ved ”Havnens Grill og Pølsebod”.
Jeg kender dog ikke så meget til området
udover mine søndagskøreture med min
mand i vore yngre dage, så jeg vil glæde
mig meget til at lære området og dets befolkning lidt bedre at kende, mens jeg er
ansat ude ved jer.
På glædeligt gensyn.

Inden jeg trækker i arbejdstøjet hos jer, vil
jeg gerne præsentere mig selv ganske kort i
forhold til vikariatet.
Som præstevikar hos jer vil jeg have et særligt fokus på kirkens ”kerneydelser”, såsom
søndagens gudstjenester, de kirkelige handlinger, samtalerne i denne forbindelse samt
konfirmationsforberedelsen med videre. I
disse sammenhænge vil jeg møde mennesker i alle livets situationer; i sorg og glæde,
til hverdag og festdag
Det er meget meningsfuldt for mig at fungere som præst i disse forskellige livssituationer. For mit vedkommende er det dog også
vigtigt, at det hele kommer til udtryk i et let
forståeligt budskab om, at der findes noget,
der er større end os selv, som vi kan lægge
vores liv i hænderne på, når vi har behov, tid
og lyst til det.
En præst skal i mine øjne tale et sprog, som
både konfirmanden, landmanden og bogormen kan forstå og få glæde af, og det kan

De bedste hilsener fra
Sognepræst Maja S. Blokager

Nytårsgudstjeneste

kl. 23.30

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

I Hobro og omegn tilbydes børn og unge
nu at være med i en
sorggruppe ved tab af
en forælder, en søster
eller bror.
I sorggruppen kommer man et par timer
hver anden uge og får
mulighed for at dele
oplevelser, følelser,
tanker, sorg og savn
med andre børn/unge
i lignende situation.

Møderne finder sted i Sognehuset,
Løgstørvej 71, Hørby, 9500 Hobro.
Lederne af gruppen er familie- og psyko¬terapeut Hanne Dige Baagø og sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg.
Man behøver ikke at være medlem af Folkekirken for at deltage, og tilbuddet er gratis.
Henvendelse kan rettes til
Hanne på baagoehanne@gmail.com
eller til Anders på atb@km.dk.

Børn & Unge

Minikonfirmander

Alle elever fra 3. klasser inviteres sidst i
februar til et nyt forløb for minikonfirmander - med masser af hygge og sjov.

Det handler om ’kirkemusene’, som vi
bliver gode venner med – ja, kirkemusene
flytter faktisk ind hos minikonfirmanderne
et stykke tid for at fortælle om livet i kirken.

Familiegudstjenester

Onsdag d. 15.01. kl. 17
Temaet vil være lys og mørke.
Efter gudstjenesten
og fællesspisningen
skal vi traditionen
tro lave Christingles.

Søndag d. 23.02. 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. Børn må gerne komme udklædte!

Læs mere på kirkens hjemmeside.

Julegudstjenester for Mariager skole,
børnehaver, vuggestuer og dagplejere
Torsdag d. 12. kl. 10 Dagplejen
Onsdag d. 18. kl. 10 Rabalderstræde
Torsdag d. 19. kl. 10 Regnbuen
Fredag d. 20.
kl. 08.30 Mariager skole (6.- 9 kl.)
kl. 09.15 Mariager Skole (0.-5. kl.)
Alle er velkomne, også mødre og fædre på
barsel og bedsteforældre med børnebørn.
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Vi skal mødes efter skoletid i klosteret på
følgende fredage:

21. februar - 28. februar
6. marts - 13. marts – 20. marts
27. marts - 3. april
Eleverne får også en direkte invitation.
Hilsen Maja og Edith

Onsdag d. 18.03. kl. 17:00
Aftenens tema vil fremgå af det kommende
program for familiegudstjenester, følg med
på kirkens hjemmeside og Facebook-side.

En ordentlig tur nedad memory-lane

Nogle gange, når jeg kører til og fra Hobro,
tænker jeg på, at engang gik Mariagervej
helt inde fra Hobro midtby og direkte til
Mariager. Jeg har ingen hukommelse om,
hvornår den nye omfartsvej (belastet ord jeg ved det godt) blev bygget. Det eneste
jeg ved i dag er, at jeg ikke ved, hvordan
det så ud, eller hvordan det føltes ikke at
skulle passere nogen form for hajtænder på
vej til Mariager.
Vi vænner os faktisk utroligt hurtigt til noget nyt. Derfor har vi historien til at fortælle os, hvordan tingene var.
Kære borgere i Mariager!
Min erindring er, at sådan tænkte jeg første
gang jeg gik ind i Mariager kirke i december 1995.
Faktisk havde jeg været i kirken en enkelt gang før. Jeg havde spillet en koncert
i Aalborg og blev midt i en igangværende

koncert sneget ind af bagindgangen for at
akkompagnere en sanger på orgel til en musikskolekoncert omkring 1990. Det eneste,
jeg husker fra den gang, er, at der stod en
svensk dame og råbte et eller andet op til
orglet, som ingen af os forstod noget som
helst af. Det var dels pga. den store akustik,
dels et begejstret mumlende svensk.
Jeg husker også kirken som utrolig fugtig
og meget meget mørk. Mærkeligt - når den
i dag fremstår lys og alt andet end landsbykirkefugtig.
Nu stod jeg så der nogle år senere i december 1995 i en nyrestaureret kridhvid katedral og tænkte: Kære borgere i Mariager!
Her skal jeg være organist. Det ved I bare
ikke endnu.
Stillingen var dog opslået, jeg boede relativt tæt på, og jeg havde udstået min organistprøvetid ved at være organist i 12 år
ved to små kirker i Vendsyssel. Nu skulle

jeg være storby-organist (hvis de da ellers
ville ansætte mig).
Beliggenhed
Jeg ser ikke meget TV, men der er vist et
program, der hedder beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Du kan opføre et nyt
hus, men du kan ikke skaffe dig et kig over
Øresund, hvis du bygger i Vestjylland - ligegyldig hvor mange penge du har.
For organister kunne et sådant program
hedde noget i retning af: Akustik, akustik,
akustik.
Du kan ikke skabe en god akustik, hvis
ikke rummet er til det, og god akustik er
virkelig befordrende for musikoplevelsen.
Tænk at vi mennesker har opfundet instrumenter - nodeskrift til at videregive musikken - og vi har skabt smukke rum i smukke
proportioner, der giver en akustik, som gør
oplevelsen for vores forfinede ører bedre.

Ikke mange mennesker i Mariager kan huske, hvordan orglet og kirkens vestende så ud før 1971. Nogen kan huske, hvordan det så ud
umiddelbart før 2010, men i dag er normalen, at der er et stort instrument. Resten vil være forvist til historiebøgerne og denne lille
bagudskuende artikel.

Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk
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Marts 1996
Jeg blev ansat og begyndte at spille i Mariager kirke i marts 1996!
Det betød virkelig noget for mig. Jeg kan
den dag i dag huske, hvad jeg spillede til
den første højmesse. Jeg kan stort set også
huske, hvilke salmer der blev sunget, og jeg
kan huske, at min velkomst fra prædikestolen var, at “fra i dag havde vi fået en ny ryg
at kigge på”. Så gik storbyorganisten glad
hjem fra sin første af mange gudstjenester i
Mariager kirke.
Hvad kan du levere?
Når man er blevet ansat ved sådan en kæmpekatedral med sådan en kæmpeløn (jeg har
lige set min første lønseddel, og jeg fik udbetalt 9200 kr. om måneden), så skal man
jo også levere et eller andet, så jeg havde
planlagt en præsentationskoncert søndag d.
2. juni 1996.
Ved min første koncert i kirken spillede jeg
stor musik af Dubois, Clerambault, Bach,
Messiaen og Cesar Franck.
Godt nok var det daværende orgel ikke voldsomt velegnet til andet end Bach og Buxtehude, men stor akustik hjælper på det meste.
Det var sjovt
Der var nogle sjove mennesker i og omkring
kirken dengang, og jeg var med til nogle
menighedsråds-møder, og det var mærkeligt
nok sjovt (det kan jeg vist godt sige - uden at
genere nogen - ikke er det gængse billede af
menighedsrådsmøder).
Der blev talt om løst og fast, og jeg begyndte
at lufte den idé, jeg fik allerede, da jeg stod i
kirken i december 1995.
Dengang mødte jeg den gamle organist, Bent
Hovgaard, der havde spillet i Mariager kirke
fra før min fødsel i 1963. Han sukkede lidt
om, at det ville være fantastisk at høre nogle
lidt andre lyde fra orglet end dem, der var.
Det kunne jeg jo ikke være mere enig i.
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Det er svært at fotografere nedefra og op,
så billedet her til højre et lidt skævt og
viser det første af flere felter, hvor
historien om Dråby kirkes orgel er
beskrevet på selve orglet i Dråby.
Teksten lyder:“Dette Orgel er bygget 1858
til Mariager klosterkirke af orgelbygger
Peter Ulrik Demant. Bælgværket blev
restaureret 1862. I 1890 opsatte orgelbygger Frederik Nielsen ny kassebælg. I 1914
ombyggede orgelbygger A.C.Zachariasen
orglet . . . . . .”.
På næste felt står bla.:“I 1971 blev orglet
nedtaget og i 1972 genopstillet i Draaby
kirke af orgelbygger Bruno Christensen
og Sønner ved Det danske Orgelselskabs
mellemkomst. Den oprindelige disposition
genskabtes”
Elektron-orgel
Jeg ved ikke, hvilken forbindelse den flinke dame i Hobro havde til Mariager, men
en dag inviterede hun mig på besøg og viste mig en avisartikel, der omhandlede det
forestående orgelprojekt i Mariager i 1971.
Der stod bl.a., at man i Mariager var så
fremsynede at overveje at købe et elektron-orgel (det er sådan en grimt lydende
tingest fra 70’erne fyldt med radiorør) for
at være fremtidssikrede - sådan stod der.
Det sidste radiorør forlod Danmark i
80’erne. Så meget for den fremtidssikring.
Det danske orgelselskab
Orglet, som blev installeret i 1971, blev
heldigvis uden radiorør, men det var 100%
præget af en tanke som kaldes orgelbevægelsen. Dvs. at alle orgler i Danmark stort
set var ens og primært beregnet til at spille Bach og Buxtehude på. Ikke et ondt ord
om de to komponister, men verden er meget meget stor, og der findes megen anden
musik.
Orglet, som blev skiftet ud i 1971, var den

direkte anledning til stiftelsen af Det danske Orgelselskab, hvis første opgave blev
at flytte det orgel, der havde stået i Mariager kirke siden 1858 og til Djurslands
Domkirke: Dråby, hvor det står og fungerer
den dag i dag.
Det var ikke så svært
I løbet af dette årtusindes første årti kom
det nye store franske orgel så til Mariager
kirke. Det var ikke så svært: Få idéen, skaf
en tilladelse, find nogle penge og en egnet
orgelbygger og gennemfør det. Hvor svært
kan det være?
Nu står orglet der og ligner noget, der altid har været der, men det har det jo ikke.
Det har kun været der i 10 år. Helt præcist
fra februar 2020 har orglet stået i Mariager
kirke i det første af garanteret mange årtier.

Gravølskoncert
Jeg fik den - synes jeg selv - geniale idé,
at de sidste toner, jeg skulle spille på det
gamle orgel, skulle være de selv samme toner, som jeg spillede til min første koncert i
Mariager kirke i juni 1996. Nu 13,5 år senere ved nytårskoncerten 2010 spillede jeg så
præcis de samme værker, og på den måde
var ringen sluttet for mine år ved orgelbevægelsesinstrumentet fra 1971. Om der var
andre end mig selv til stede ved begge koncerter, har jeg faktisk ingen idé om.
En ny genial idé
Jeg har fået en - synes jeg selv - genial idé.
Ved nytårskoncerten søndag d. 5. januar
2020 kl. 16:00 i jubilæumsåret for Bernard
Aubertin-orglet vil jeg spille det samme
program for tredje gang på 24 år.
Faktisk har jeg ikke spillet nogen af værkerne siden 2010, og de har således ikke
været spillet på et stort orgel i Mariager før.
Jeg har dog ændret lidt i programmet. Bl.a.
afslutter jeg med at spille Widors store toccata for fuld skrue. Den har jeg ikke spillet
i rosernes by før.
Alt er i øvrigt, som det plejer at være
Jesus bliver født, og han er en dreng igen
i år, og vi synger: Et barn er født i Bethlehem (nogen af jer synger kun 10 vers - jeg
spiller 120 vers).
Klosterkoret holder også sin sædvanlige
julekoncert med efterfølgende ævelskiver
i Klostret. I år finder den sted onsdag d.
11. december, og det traditionsrige julesalmemaraton gennemføres søndag d. 15.
december kl. 19:30.
Salmesang for fuld skrue.
Afslutning
Der er kørt mange biler på strækningen fra
Hobro til Mariager, siden den nye vej blev
indviet uden at ane, at de kører på en ny
vej.

Et mørkt billede taget umiddelbart efter koncerten d. 3. januar 2010, hvor orglet fra
1971 spillede sine sidste toner, ved den koncert jeg havde kaldt gravølskoncerten.
Efter koncerten var der selvfølgelig en gravøl for det gamle orgel, der dagen efter blev
nedtaget for at blive genopstillet i Gamtofte kirke på Fyn.
Engang bliver den nye vej også gammel,
og engang har alle glemt, hvordan verden
så ud.
Med denne artikels lille tur ned ad Mariager orgelhistories memory-lane vil jeg ønske alle en god jul og et godt nyt musikår i
kirken med Danmarks fineste akustik (og et
ydmygt orgel).
Af organist Mikael Ustrup

Mariager Kirkes
Vinterstudiekreds
Vinteren står for døren, og den mørke
tid indvarsler normalt også tiden til
Mariager Kirkes vinterstudiekreds.
Denne vinter bliver desværre en
undtagelse, da jeg, som det kan læses
andetsteds i kirkebladet, er på
studieorlov denne vinter.
Jeg håber ikke, lysten til fordybelse i
kirke, teologi og kristendom går helt i
dvale, og jeg glæder mig til at byde
velkommen til sæson 2021.
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December

Gudstjenesteliste

01. kl. 10.00

1. søndag i advent

Lukas 4,16-30

08. kl. 10.00

2. søndag i advent

Matthæus 25,1-13

15. kl. 10.00

3. søndag i advent

Lukas 1,67-80

22. kl. 10.00

4. søndag i advent

Johannes 3,25-36

24. kl. 11.00

Juleaften

Lukas 02,1-14

24. kl. 14.30

Juleaften

Lukas 02,1-14

24. kl. 16.00

Juleaften

Lukas 02,1-14

25. kl. 10.00

1. Juledag

Johannes 1,1-14

26. kl. 10.00

Sct. Stefans dag

Matthæus 10,32-42

29. kl. 10.00

Julesøndag

Matthæus 2,13-23

31. kl. 23.30

Nytårsaften

Matthæus 6,5-13

05. kl. 10.00

Helligtrekonger

Johannes 8,12-20

12. kl. 10.00

1.sø.ef. H3K

Markus 10,13-16

15. kl. 17.00

Familiegudstjeneste

19. kl. 10.00

2.sø.ef. H3K

Johannes 4-5,26

26. kl. 10.00

3.sø.ef. H3K

Lukas 17,5-10

Januar

Februar

Siden sidst
Døbte

EM
JDKR
JDKR
EM
JDKR
EM
JDKR
JDKR
EM
JDKR
EM
MSB
EM
MSB
MSB
MSB

Begravede og bisatte
Åge Grøn
Erik Vilslev Cilleborg
Assens Kirkegård

Meta Kirstine Damgaard Pedersen
født Jacobsen

02. kl. 10.00

Sidste .sø.ef. H3K

Johannes 12,23-33

09. kl. 10.00

Septuagesima

Matthæus 25,14-30

16. kl. 10.00

Seksagesima

Markus 4,26-32

23. kl. 10.00

Fastelavns søndag

Lukas 18,31-43

23. kl. 14.00

Familiegudstjeneste
m/tøndeslagning

Marts

EM
EM
MSB
MSB
EM

Verner Ivan Mikkelsen
Hobro Søndre Kirkegård

Iris Eugenie Dørte Nedergaard, født Beck
Leo Peter Math
Svend Børge Uldahl
Johanne Marie Vernersen, født Hagen
Svenstrup Kirkegård

Henrik Wessel Fyhn
Lerup Kirkegård

01. kl. 10.00

1. søndag i fasten

Lukas 22,24-32

08. kl. 10.00

2. søndag i fasten

Markus 9,14-29

EM
MSB

Maja Søgaard Blokager = MSB, Jacob D. K Rasmussen = JDKR, Edith Mark = EM

Gudstjeneste på Sødisbakke

Julegudstjeneste - Tirsdag den 17. december kl. 10:15
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Iluuna Lea Quist-Aaen
Jens Skeel Østergaard
Philip Ramm Thomsen
Victor Ramm Thomsen
Cornelius Sørensen Dahl
Walter Grendslev Nielsen
Anton Noe Klitgaard
Oscar Amdi Jensen
Lilli My Grønfeldt Thomsen
Alva Worsøe Juul-Olsen
Villads Dalum Baltser
Alfred Eldevik Kvist Edahl
Conrad Nexø Christiansen
Josefine Grønbæk Petersen
Sejer Frahm Møller
Ellen Scheel Andersen
Elva Winther
Astrid Marie Bønlykke

Birte Nielsen født Andersen
Helga Margrethe Nielsen
Anni Dagmar Holm Christensen
født Andersen

Henning Christian Iversen
Spredt over havet

Birthe Buus Jensen, født Laursen
Ejvind Edvard Jørgensen
Hans Jørgen Andersen
Flemming Vestergaard Olesen

Siden sidst
Viede

Pernille Houlberg Meyer &
Poul Martin Højmose Kristensen
Anne Dorthe Vester Nielsen &
Kasper Skov Andersen
Camilla Frantsine Jalk &
Rasmus Cæsar Bak
Annika Block &
Martin Hvidberg Yde
Cecilie Askgaard Stadsgaard &
Mads Thomsen
Henriette Lindberg &
Martin Wardinghus Glerup
Kamilla Løhde Tordrup Svendsen &
Thomas Mosbæk Dybdahl
Kirsten Ladefoged Christiansen &
Michael Kjær Sørensen
Christina Christensen &
Morten Andreasen
Tove Stenholt Møller &
Niels Møller Olesen
Anni Møller Andersen &
Renè Christensen
Hanne Bay-Smidt &
Jan Andersen Lysgaard

Velsignede
Michelle & Martin Bønlykke

Flexkørsel

Har du problemer med at deltage i
Mariager Kirkes mange tilbud
pga. manglende kørelejlighed?
Så er kommunes tilbud om Flexture et
fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører

December

Andre aktiviteter

10. kl. 10.00
11. kl. 19.30
12. kl. 10.00
15. kl. 19.30
18. kl. 10.00
19. kl. 10.00
20. kl. 08.30
20. kl. 09.15
27. kl. 14.00

Formiddagshøjskole, juleafslutning
Klosterkorets julekoncert
Dagplejegudstjeneste
JuleSalmeMaraton
Børnehavejulegudstjeneste
Børnehavejulegudstjeneste
Skolejulegudstjeneste
Skolejulegudstjeneste
Julevandring med Birgittaforeningen

Klostersalen
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

05. kl. 16.00
07. kl. 10.00
19. kl. 10.00
21. kl. 10.00
23. kl. 19.30

Nytårskoncert
Formiddagshøjskole
Kirkefrokost og foredrag
Formiddagshøjskole
Eksistens (omtale på bagsiden)

Kirken
Klostersalen
Kirke/Kloster
Klostersalen
Klostersalen

04. kl. 10.00
18. kl. 10.00
18. kl. 17.30
20. kl. 19.30
21. kl. 12.30
23. kl. 14.00

Formiddagshøjskole
Formiddagshøjskole
Menighedsrådsmøde
Eksistens (omtale på bagsiden)
Minikonfirmander (første gang)
Familiegudstjeneste m/tøndeslagning

Klostersalen
Klostersalen
Klostersalen
Klostersalen
Klostersalen
Kirken

03. kl. 10.00

Formiddagshøjskole

Klostersalen

Januar

Februar

Marts

Gudstjenester på Fjordvang
Fredag den 20/12 kl. 14.00
v/Edith Mark

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Fredag den 31/1 kl. 10.00

Mariagerfjord Kommune

Fredag den 28/2 kl. 10.00

eller kontakt:

på telefon 97 11 30 00

v/Maja Søgaard Blokager
v/Maja Søgaard Blokager

P-plads/ Kirken

Kirkebilen
Det er muligt at bestille kirkebilen til
gudstjenesterne ved at ringe til
Fjordens Taxa

Tlf.: 98 57 57 10
Senest søndag kl. 8.00, men gerne
en af de foregående dage.
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En tidlig morgen, da jeg gik op over kirkegården, var der en masse larm fra et af
kirkegårdens træer. Jeg kunne ane en stor
klump oppe på en gren, og mange småfugle
der skræppede op over ”klumpen”. Jeg fik
fat i en lommelygte for at se, hvad det var,
at småfuglene hidsede sig op over. Det kunne være en krage eller due. I mellemtiden
var ”klumpen” forsvundet, men da jeg lyste
på træets stamme, fik jeg øje på den igen.
Det var en natugle (fik jeg senere at vide
af Peter Toubøl), som havde skabt postyret
med sin tilstedeværelse. Nu havde den så
søgt ly i et hul i træets stamme, men sad så
lige og tittede ud.

I oktober blev der sendt breve ud til gravstedsindehavere/kontaktpersoner angående
fredningstiden eller legataftaler på deres
gravsteder udløber d. 31-12-2019. Brevet
er enten sendt til e-boks eller som fysisk
brev, for dem der ikke har e-boks. Indehaverne skal have taget stilling til, om de
vil have fredningstiden forlænget, eller om
gravstedet skal nedlægges.
12

Nyt fra kirkegården
Vi har rigtig mange, der ønsker at få forlænget fredningstiden. Fra dem, der ønsker
at få nedlagt deres gravsted, skal vi have en
underskrift på, at det må gøres, og ligeledes
skal de tage stilling til, om de vil beholde
gravstenen og hente den, eller om de ønsker, at gravstenen skal destrueres/knuses.
Hvis gravstenen skal destrueres, skal vi ligeledes have underskrift på, at det må gøres.
Alle disse ting skal gravstedsindehavere/
kontaktpersoner have aftalt med de nærmeste pårørende til gravstedet, så der ikke
ved en fejl bliver nedlagt et gravsted, hvor
der måske kan være en pårørende, der gerne
vil have gravstedet bevaret og overtage forpligtelserne til at vedligeholde gravstedet.
I vores kirkegårdsprotokol har vi til hvert
gravsted noteret en gravstedsindehaver,
men alle de nærmeste pårørende har lige ret
til gravstedet. Nærmeste pårørende er i lige
linje (børn, forældre, søskende), men der
kan være undtagelser, så det vil typisk være
efter arveloven. Så det er uden betydning,
hvem der står noteret som gravstedsindehaver/kontaktperson til gravstedet, eller hvem
der betaler for vedligeholdelsen af gravstedet for at have brugsretten til gravstedet.

at pr 01-01-2020 er gravkastning og urnenedsættelse gratis for medlemmer af folkekirken, og som er bosat i sognet. Hvis der
evt. ansøges om urneflytning, sker dette
mod timebetaling.

Midt i oktober startede vi på grandækningen. Vi har ca. 350 gravsteder, vi skal have
grandækket, og det forventer vi at være færdige med en uge ind i december.
Som vi plejer, startede vi med grandækningen i afd. G, hvor der er færrest blade, som
vi skal have samlet sammen. Derefter var vi
i den lille urneafdeling H, og så kører det ellers fra afd. A, som ligger tættest på kirkens
p-plads, og rundt på kirkegården, til vi havner ovre i afd. E, som ligger syd for kirken.
Bladene bliver hele vejen rundt samlet, lige
inden der bliver grandækket.

Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius

I Hobro - Mariager provsti er det vedtaget,

Så har vi kirkegårdens søjler ved indgangen
ved kirkens p-plads. Igennem de sidste år er
der blevet stjålet bly og nyt sat på indtil flere gange. Nu er det så besluttet, at der sættes tegl på, og det bliver rigtigt fint, når det
er færdigt. Angående søjlerne ved kirkegårdens graverhus er det ikke endeligt besluttet, hvordan det færdige udseende skal
være, da vi er udfordret af søjlernes facon.
Til sidst må jeg desværre fortælle, at vores
medhjælper gennem 13½ år, Hans Jørgen
Andersen, er død. Hans Jørgen har de sidste
mange år sørget for klipning af kirkegårdens og klosterhavens græs, og kørt med
bladsamleren her om efteråret, når bladene
falder af træerne. Hans Jørgens gode humør
og hurtige replikker vil blive savnet både af
besøgende på kirkegården og af hans kollegaer.
Æret være Hans Jørgens minde.
Kirkegårdspersonalet ønsker hermed alle
en glædelig jul og et godt nytår.

Søndagscafé den 19. januar

Efter gudstjenesten den 19/1 vil
medlemmer af Birgittaforeningen
fortælle om og vise billeder fra Birgittas
historie, om foreningen og dens mange
aktuelle aktiviteter.
Mødet foregår i Klostersalen, og
der serveres en let frokost.

Det er gratis og alle er velkomne!
Arrangører: Menighedsrådet og Ældre Sagen

7. januar

Formiddagshøjskolens forårsprogram 2020

”Blandt originaler og andet godtfolk”
v. journalist Per Hansen
Per Hansen fortæller og viser filmklip med
skæve personligheder, han har mødt på sin
vej og lavet TV med. Vi møder bl.a. den
stærkt troende, men livsglade Marie Bjerregård fra Vedersø, manden der boede alene i
en høstak, men ham kunne man godt blive
klogere af at snakke med, og Anne og Arne
på deres lille landsted hvor køerne endnu
håndmalkes. Men vi skal også se filmklip
fra Thy, hvor der fortælles humoristisk om,
hvordan de ser på os øvrige danskere.

politiske Islams rolle i det tyrkiske samfund, men også om Tyrkiets øgede engagement i Mellemøsten, ikke mindst i Syrien,
og om kurderne som kæmper for et selvstændigt Kurdistan.

3. marts

”Nye salmer og sange”
v. Martin Damgaard., Komponist, musiker
og underviser og Claus Præstholm, Lærer
og forfatter.

gør én glad. Men stjernestunder kan også
være oplevelser - ”stunder”, som man tænker tilbage på med stor ydmyghed - endda
med fortvivlelse, og alligevel blev det en
stjernestund, som satte dybe spor i ens sind.
Dette foredrag, som underbygges af billeder og fællessang på powerpoint, vil prøve
at belyse, hvorfor vi mennesker har brug for
både de lyse såvel som de mindre lyse stjernestunder i livet.

31. marts

”2 år ved slædepatruljen Sirius”
v. Rasmus Mannerup Jørgensen

21. januar

”Højskolesang med Maja”

4. februar

”Vi vokser som synger”
v. Valgmenighedspræst og tidligere sognemedhjælper i Mariager Ronald Risvig
”Thi friest er dit åndefang når dybt du drager det i sang”. Sange
og salmer udtrykker
folkeligt og kristeligt de livstemaer og
valg, vi uundgåeligt
møder. og som vi skal leve i og integrere
i vort liv. Sangens rytme, tone og indhold
vugger os, og alt indlejres som frø der slår
rod og spirer, vokser og blive til livsnæring
og giver pejlemærker og livsretning. Ikke
til noget bestemt – men til liv.. for hvad vil
det sige at vokse og være i vækst?

18. februar

”Tyrkiet”
v. journalist og forfatter Diniz Serinci
Hvor er Tyrkiet på vej hen under Erdogan?
Vi skal i foredraget høre nærmere om ikke
blot landets forhold til EU og NATO og det

Martin Damgaard har studeret musikvidenskab samt nordisk sprog og litteratur. Han
har været i højskoleverdenen i mange år og
har derfra et indgående kendskab til fællessang. Han er nu freelancer indenfor komposition, foredrag, musik og teater. Claus
Præstholm har skrevet salmer de seneste
20 år. Omkring 100 er det blevet. Som ung
skrev han børnebøger og masser af digte.
På det sidste er det også blevet til en del
børnesange. Han er repræsenteret i flere
salmesamlinger. Han udgav i 2014 ”Tolv
af de bedste – Salmer med tekster af Claus
Præstholm” på forlaget Dansk Sang.

17. marts

”Stjernestunder”
v. pastor emeritus, tidligere missionær og
nuværende rejseleder Flemming Rishøj.
Stjernestunder vil for de flestes vedkommende være oplevelser - ”stunder”, som
man tænker tilbage på med stor taknemmelighed og glæde. Oplevelser der varmer og

Kom en tur med til Nordøstgrønland og hør
om det krævende optagelsesforløb til Slædepatruljen Sirius og bliv klogere på arbejdet i verdens største nationalpark.
Rasmus starter med at fortælle om optagelsesforløbet, og hvad der kræves, før man
overhovedet står på Grønland.
Herefter følger et historisk oprids af slædepatruljens historie, hvorefter han gennem
egne videoklip og billeder fortæller om de
26 måneder, han var deroppe.
Hovedvægten er lagt på 12 måneders slæderejse i verdens største nationalpark. Her
møder vi isbjørne, moskusokser og færdes i
et unikt landskab med masser af udfordringer i forhold til vejr, vind og hunde.

28. april:
Udflugt
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Efterårsfunderinger
Sådan en frostskinger morgen
vinden er klirrende kold
åndtågespor
Gud på din jord
muligheds umådehold.

Efterårsfunderinger

Ligesom al anden frugt i dette år har svampene ”båret” som aldrig før. Vi har fundet
vores legendariske svamp – blomkålssvampen - i store mængder, så der er lagt i fryseren til lækre madder med smørstegt svamp
dryppet med citron.

(KEL)

Man kan mene, hvad man vil om sommertid/vintertid – og jeg mener, at det er et irritationsmoment og overflødigt – men ikke
desto mindre har jeg nydt, at morgenlyset
pludselig kom tilbage – selvom omkostningen er, at vi får tidligt mørke om aftenen.
Det tidlige morgenlys har gjort, at det er
svært at sove længe, så vi har brugt de lyse
morgener til vores vanlige ture i skoven. –
På den sidste dag i oktober gik vi således en
vidunderlig morgentur i ”vores egen skov”.
– Den fantastisk smukke og farverige solnedgang aftenen før havde varslet en kold
og måske frostskinger morgen, og det var
lige præcis det, vi oplevede på denne sidste
oktoberdag.

Sådan en frostskinger morgen
lyset er skærende rent
livskorridor
Gud fra vor jord
muligheds umådehold.
(KEL)

Der har jo egentlig ikke været særlig megen
frost, så des mere nyder vi disse få morgener, der har erstattet den tunge tågede regn,
som vi næsten havde troet var kommet for
at blive. – Denne sidste morgen i oktober
går vi i let diset sollys – lidt skarpt og grelt,
men smukt. Skoven er gul og guld – ingen
flammer i bladene – dertil har vi haft for lidt
frost – men flammerne venter derhjemme i
form af en japansk dværgahorn, som har de
mest ubeskrivelige farver – se selv.
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skab med – dog uden fatale følger – kort
sagt – vi er fulde af taknemmelighed over at
bo et sted, hvor vi kan færdes i fuld tryghed.

Lyset i skoven følger os hele vejen og giver
mulighed for at følge fugle, mennesker og
vækster – Vi går ofte denne tur og taler altid
om, hvor få mennesker, vi møder. Vi møder
selvfølgelig de få, der altid går tur her, som
vi gør – og så Sødisbakke-folket, som hører
til her. Vi har mødt dem så ofte, at de ikke
længere er bange for vores hund – og det er
en fantastisk tillid.
Denne morgen møder vi ingen mennesker,
men fuglene er her. Hunden støver en fasan op - pludselig letter en sneppe – den er
nok ikke nået at tage af sted, for normalt er
den tilbage i februar – ”Oh Gud er sneppen
kommet” – som Martin A. Hansen skriver i
Løgneren, men det var jo før klima- krisen.
– Vi taler om, hvor fantastisk det er, at vi
bare kan gå her i fuldstændig sikkerhed –
uden at føle frygt for hverken dyr eller mennesker – Vi har overhovedet ingen frygt for
noget farligt – det farligste dyr i vores skov
er flåten, og den har vi ofte stiftet bekendt-

Der er en overdådighed af forskellige
svampe – gyldne, gule, brune, violette, lilla, grønne, røde og hvide – de fleste er ikke
spiselige – men meget smukke. Fascinerende er jo den røde fluesvamp, fordi den ligner et eventyr – lettere er det at tage afstand
fra den hvide og grønne fluesvamp, fordi
farverne er så golde og kolde. – Vi har i år
fundet overdådige mængder af champignon
– ikke her, men på Endelave – selvom vi i
Mariager har søgt på de sædvanlige steder.
Svampe er jo et kapitel for sig – enten er
man for – eller også er man imod, og det
handler mestendels om, om man tør lære

dem at kende. I mange år kendte jeg få –
faktisk løb jeg i tre år forbi en stor blomkålssvamp det samme sted og fortalte min
mand om den, men han skulle ikke nyde noget! En dag besluttede jeg at tage den med
hjem – og siden, ja, har den været en af vore
fornemste specialiteter med smagen af trøffel. Siden besluttede jeg, at jeg ville lære én
ny spiselig svamp at kende hvert år, og alligevel ender vi altid med bedst at kunne lide
de ”gode gamle” som kantarel – både den
”rigtige” gule og den brune tragtkantarel,
blomkålssvamp, rørhatte af forskellig slags,
som jeg tørrer og bruger i diverse retter som
en ekstra smag af sol og sommer - og så
selvfølgelig champignon. Parykblækhat og
rabarberparasolhat har også været på menuen, men ikke vedvarende.

Som tidligere nævnt i disse spalter, har vi
i bunden af vores skovmatrikel på kanten
til skoven fået opsat en af de legendariske
uglekasser, som en flok fuglekasseentusiaster beriger vort område med, og vi har
hørt leben og bevægelse dernede, når vi har
luftet hunden om aftenen. Denne lyse efter-

årsmorgen behagede det uglemor – hun er
jo den største af de to – at forlade kassen i
et lydløst smukt sving ind i skoven på jagt
efter et eller andet spiseligt.
Næppe har blikket sluppet uglemor, før vi
kigger op i luften og ser en stor kileformation af gæs, der knebrende flyver over vore
hoveder. Der har de sidste dage været mange gåsetræk med store mængder af knebrende gæs – og vi kom til at tale om, at det
egentlig var utroligt, at de brugte så megen
energi på ”at tale” sammen, når de nu var
på vej på en lang rejse og havde brug for al
energien til at flyve. Det viser sig, at både
deres særlige måde at flyve i kile på – og
deres lyd – har et særligt formål (selvfølgelig kunne man jo sige!)
Det er nemlig sådan, at når den enkelte fugl
slår med vingerne, skaber den en opdrift
for fuglen, der følger lige efter. Ved at flyve i formation opnår hele flokken således
mindst 70 procent længere rækkevidde, end
hvis hver fugl havde fløjet for sig selv. Når
førergåsen bliver træt, falder den tilbage i
vingen, og en anden gås overtager ledelsen.
Gæssene skræpper bagfra for at opmuntre
gæssene foran til at fastholde farten, så det
er altså dét, der foregår, når vi på lang afstand hører deres skræp. - Når en gås bliver
syg eller anskudt og falder ud af flokken,
bliver den fulgt af to andre gæs fra formationen, der så prøver at hjælpe eller beskytte
den. De bliver hos den skadede gås, til den
atter kan flyve eller er død. Så fortsætter de
færden og søger at finde en anden formation, så de kan nå frem til deres egen gruppe
– Det er jo både fantastisk – og selvfølgeligt - -

tastisk i foråret, og hvorfra vi har plukket
30 søde og velsmagende mandler! – Lidt
længere henne står et morbærtræ (det var
jo det træ, Zakæus sad i) – og det er faktisk
blevet så stort, at vi bliver nødt til at beskære det lidt for at kunne komme forbi – Også
dette har båret rigt – problemet er bare, at
fuglene synes ligeså godt om frugten, som
vi gør, så vi skal være hurtige - - Det sidste
af disse bibelske træer er vores figentræ –
som jeg nærmere vil kalde en figenbusk –
og den har båret fuldstændig overdådigt.

På vor skovmatrikel har vi faktisk i årenes
løb fået samlet os en lille ”bibelsk” have - i
hvert fald har vi flere træer, der relaterer til
det bibelske. Vi har et meget smukt tempeltræ (se foto) – og ikke langt fra det står vores fine mandeltræ, som blomstrede så fan15

Jeg tænker, vi har plukket mere end 100
store skønne fuldmodne figner – og da det
blev for koldt til, at flere ville modne – og
der stadig sad hundredvis af store grønne
figner, ja, så er de blevet syltet både med og
uden rom – og er en skøn delikatesse til ost
eller som dessert – Det er helt himmelsk!

og de plejer at blive spist af den allestedsnærværende skønne solsort. En dag sad vi
og talte om, at vi egentlig ikke havde set en
solsort i et stykke tid, og vi begyndte så at
holde øje – Det var træls! – vi har næsten
ingen solsorte her på matriklen, og vi plejer
jo at have rigtig mange - og vi har da også
kunnet læse, at solsorten i Danmark har fået
en sygdom, og mange er døde. – Jeg håber
virkelig, at der andre steder er større flokke
til at føre bestanden videre, for denne skønne fugl og dens aftensang kan vi simpelthen
ikke undvære - -

En solsort synger gult og glad
i aftenblåets skygger.
Fra gavlens varme rødstensmur
går ekko af dens lykker.
Den synger i et sommer-nu,
er gudstemt klangbund også du,
så deler du dens glæde.
2. Hør, glæden løfter som en fugl
op over byens tage.
Kun Gud kan vide, hvad vi har
af sommerliv tilbage.
Et nu og her til dans og sang,
for sorg er glædens efterklang,
og kort er livets sommer.
(KEL)

Britt Lægsgaard
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Historien startede med, at vores daværende
præst Stine og 12 damer mødtes for at strikke og hækle dåbsklude. I foråret 2017 talte
vi med Jacob om en ny alterdug.
Vi blev ret hurtigt enige om, at motivet
skulle være Tro – Håb – Kærlighed. Vi
prøvehæklede og var i kirken for at se, om
mønsteret kunne ses fra kirkens bænke,
hvilket det kunne. Signe Kjærgaard hæklede motiverne, og det skyldes hendes fine,
ensartede hækling og hurtighed. Pludselig
var det tid til igen at se prøvestykket på alteret. Det blev vurderet som fint - af strikkedamerne.
Ved juletid, da vi for alvor var klar til at
begynde på alterdugen, fik vi et opråb fra
Jacob og 0. klasse, at de ikke kunne finde
engle i Mariager Kirke. Vi blev derfor enige
om, at vi kunne hækle en glad engel i højre
side af alterdugen.
Signe hæklede igen, og hun var færdig først
i marts 2019. Hæklearbejdet blev monteret
på Skals Håndarbejdsskole. Desuden skulle
der lægges et stykke glas over, så alterdugen ikke blev plettet af vin.
Signe og jeg har haft et dejligt år med alterdugen!
Signe Kjærgaard og Anna Rousing Hadsund

Godt farverigt efterår og god vinter!

Æblehøsten her hos os er også nærmest
himmelsk – træerne bugner, og grenene er
ved at brække under tyngden – og det er
jo skønt, når vi lige straks skal til at lave
æblesaft til hele vinteren, så vi kan holde
c-vitaminbehovet dækket. Der falder selvfølgelig en del æbler ned, gerne de dårlige,

Historien om vores
nye alterdug

Klosterhavens efterår

Foråret og sommeren gik bl.a. med at holde
de japanske pileurt nede, så de forhåbentlig
om 7 – 10 år er helt væk. Læg mærke til, at
allerede i år står der ingen meterhøje tørre
pileurt på skrænterne, men næste år spirer
de igen, og de vil vokse sig store, hvis ikke
arbejdet fortsætter. Det håber vi så, kommunens parkafdeling har styr på, for vi kan
ikke bruge kræfter på dem længere. Vi gik
med til at tage et langt sejt træk i år med at
slå dem på stykket neden for vores klosterhavedige for at få kommunen i gang med
at udrydde denne frygtlige plante, som bare
spreder sig på alle andre planters bekostning. Ja, i England er den så stort et problem, at den ødelægger veje og huse. Men
nu er det op til kommunen at løse problemet
de næste mange år, enten ved at blive ved
med den ugentlige bekæmpelse, lave afgræsning eller tildækning med kraftig sort
plast.

Vi har også fået den store mindesten, som
ligger i et af bedene, gravet fri for jord og
ukrudt. Vi fandt næsten alle dele og har
nu samlet den på et lidt forhøjet gruslag.
Vi skal have taget et aftryk af den latinske
tekst, så vi kan lave en oversættelse og måske finde ud af, hvilken historie der gemmer
sig bag stenen.

Rammerne om vores højbede til reliktplanter er nogle steder begyndt at smuldre. Vi
har derfor indkøbt en række Douglas bjælker, så vi kan udskifte de bjælker, som er
mest medtaget. Det er et lidt besværligt arbejde, da vi først skal grave en del af jorden
væk, så vi kan komme til med vores skruemaskiner, da de er samlet med indvendige
vinkelbeslag.

Vores dejlige store flotte asketræer er desværre blevet syge, så træklatrerne har været
oppe og save grene og stammer ned på nogle af dem. Vi har så savet det op, kløvet det
og lagt det til tørre til brænde.
Ellers forventer vi, at vinteren vil gå med
at skaffe lange tynde grene, som vi kan flette ind i stolperne omkring vores kompost
plads. Desuden er der mange buske, som
skal beskæres.
Med venlig hilsen Peter Ulrich Toubøl
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Nyt fra Birgittaforeningen

En glad bestyrelse kunne sammen med deltagere i årsmødet den 31. okt. se tilbage på et
spændende år for foreningen. Mødet begyndte traditionen tro med generalforsamling og
Erik Kirkegaard Mikkelsen som ordstyrer.
Formandens årsberetning, der var et tilbageblik i ord og billeder, gav anledning til
smil og glæde over et år med traditionsrige vandringer ved juletid, påske, Bededag,
midsommer og vandringer i forbindelse med
sommer- og aftensang. Men også nye tiltag
er kommet til. En Birgitta-retræte, en litteraturaften og en tur til Vadstena.
Vi har mistet medlemmer, men heldigvis er
nye kommet til. Vi er taknemmelige for det
gode samarbejde, vi har med kirken og for
den gode opbakning vi oplever til vores arrangementer. Det er dejligt, når nogen siger:
Det må I godt lave mere af!

18

Om nogen har hun forsøgt at forstå den ondskab, som ikke er til at begribe. Hun har
peget på, hvor farligt det er, når mennesker
holder op med at tænke selv og kun parerer
ordrer, og isolerer sit følelsesliv til alene at
omhandle familie og venner.
Grundkernen i hendes tænkning er, at mennesket er skabt til fællesskab, og når mennesker kommer sammen og taler sammen,
så skabes der noget nyt. Hun fremhævede
samtalen mellem mennesker og værdsatte
handling, også den politiske. Hendes stærke
advarsel mod at lukke øjnene for den verden,
der er omkring os, være hermed givet videre.

dreng: ”Vær velkommen, min Gud, min Herre, min Søn!”

Med Marias hilsen og det skønne gamle billede ønskes alle en velsignet jul.

Alterbord’ i forbindelse med pilgrimsgudstjeneste på
Ulfåsa, stedet hvor Birgitta var borgfrue
og fødte sine 8 børn.

Julen nærmer sig, og jeg vil slutte med et
billede af Jesu fødsel, som vi så på museet
i Vadstena. Det er malet af den italienske
kunstner Niccolò di Tommaso, 1373. Originalen tilhører Vatikanmuseerne i Rom.
I august 1372 besøgte Birgitta Betlehem. Og
som Maria havde lovet, fik hun her en stærk
åbenbaring af, hvordan fødslen var forgået.
Rejsen tilbage til Rom forgik ad søvejen, og
i Neapel gik rejseselskabet i land. Her befandt kunstneren Niccolò di Tommaso sig,
og man mener, at han kan have mødt Birgitta
og hørt hendes beretning om, hvordan Jesu
fødsel blev åbenbaret for hende. Tommasos
skildring er fra 1373, samme år som Birgitta dør. Læg mærke til, at Birgitta er afbildet
nederst i højre hjørne, måske med virkelighedstro træk.

Efter generalforsamlingen fortalte Arndt
Jessen Hansen om den tysk-jødiske filosof
Hannah Arendt. Arendts navn blev for alvor
kendt i forbindelse med retssagen mod Adolf
Eichmann i 1961, som hun dækkede for
avisen The New Yorker. Hun var en modig
kvinde, glødende optaget af spørgsmålet om,
hvordan totalitære regimer som nazismen
kan opstå.

Birgitta beretter selv, at hun så en smuk ung
kvinde i en tynd hvid kjole. Kvinden var
gravid, men på et splitsekund var barnet
født. Det gik så hurtigt, at hun ikke kunne
se, hvordan fødslen gik til, førend barnet
lå nøgent og strålende på jorden. Samtidig
hørte hun en vidunderlig englesang og hun
så, at den unge kvindes krop igen var slank
og spændstig. Og kvinden sagde til den lille

Grethe Holmriis

Julevandring med De tre vise Mænd

Fredag den 27. december 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.
Vi mødes på P-pladsen ved Mariager kirke

Jul

En lysende stjerne stod stille,
markerede, at en lille
verdensfrelser var kommet til jord
her, hvor nødstedte mennesker bor.
Himlen blåned, og englene sang
hymner med underlagt klokkeklang,
hyrder sad sløve omkring deres bål,
opfatted sangen først som skrål.
Så blev de herligheden var,
stunden var Gudsskabt,
den sag blev dem klar,
samling de fik på den sovende hjord,
drog så mod stjernen ilsomt bort.
Det, vi i dag kalder Helligånd
- stjernedrys fra Vorherres hånd lyste i deres sjæle og sind,
blæste som ånde i hjerterne ind.
Siden fandt de en kummerlig stald,
ikke en højloftet, lysfyldt hal,
men loftet var himlen, af stjerner besat,
som tindrede i den mørkblanke nat.
De ramtes af kærligt vibrerende gys,
øjnede barnet, som fødtes nys,
lysende vidunder, svøbt, lagt i hø,
hvoromkring engle stod skjult i kø.
Selv om hos mange det dybt relgiøse
i vort århundred er lagt i kuvøse,
fejrer vi alle den kærlighedsstund,
hvor håbet spired på klippegrund.
Vi fester, vi danser, vi tænder lys
- kærligheden er åbenlys som helligkongerne bringer vi gave,
træet er hentet i Edens have.
Juleaften er glæde og fred ,
fra oven kommer velsignelsen ned
hjerter er flettet i alle farver
syngende rundt omkring træet vi traver.
Stjernen er hentet fra julenat,
fyldt med lykke som håbets fregat.
Fortid og nutid og fremtid bliver ét,
former menneskets identitet.
Vibeke Guldberg Madsen
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Eksistens – to aftener om liv og død

De to aftener handler om at være menneske i en bioteknologisk tid.

Den første aften skal vi drøfte, hvordan
vi kommer til verden, og den anden aften drøfter vi, hvordan vi forlader den
igen.

23.01 kl. 19.30:

Dyrebare menneskeliv - etiske dilemmaer og udfordringer ved livets
begyndelse.

Jeg vil begge gange give et oplæg med
baggrund i mine erfaringer fra sundhedsvæsenet og fra drøftelser i Det Etiske Råd. Derefter er det tanken, at vi
alle bidrager i en diskussion.

20.02 kl. 19.30:

Døden kommer - at bygge stilladser
eller hvælvinger.

Vel mødt i Klostersalen!
Sognepræst Edith Mark

Julen er en glædens tid, men desværre også en svær tid for mange familier,
som kæmper med at få enderne til at
mødes. Derfor uddeler Mariager Kirke, Mariagerfjord Frikirke, Firkløversognene og Falslev-Vindblæs sogne i
samarbejde julehjælp til værdigt trængende.

Julehjælpsøl

I år har købmand Morten Skou, Rema
1000 i Mariager, taget et nyt initiativ
for at støtte op omkring julehjælpen.
Morten har sørget for en specialfremstilling af årets ’julehjælpsøl’. Den er
brygget af Århus Bryghus, og det er en
mørk øl brygget på byg- og hvedemalt,
uraffineret rørsukker og appelsinsaft –
den er krydret med appelsinskalsolie,
humle og nelliker.

Kirkernes julehjælp
Per Sloth Carlsen har tegnet etiketten
med julemanden, der tager sig en pause
med den dejlige julehjælpsøl midt i al
juletravlheden.
Køb den fine øl i Rema, hvis du vil
støtte på denne måde.

Hvordan kan man komme i betragtning
til at modtage julehjælp?
Ansøgere skal bo i et af de deltagende
sogne eller i Mariagerfjord Frikirkes
nærområde for at komme i betragtning
til julehjælpen.

Hvordan kan man støtte
julehjælpen?

Ønsker du at støtte økonomisk og hjælpe
med, at juleglæden når ud i alle afkroge
af sognet, så kan bidrag indbetales på
Mariager Kirkes Julehjælpskonto:
Mobilepay: 93445
Ethvert bidrag til Mariager Kirkes julehjælp modtages med stor tak.

Send en ansøgning om julehjælp til:
Sognepræsterne
Klosterstien 12
9550 Mariager
Mærk kuverten ”Julehjælp”
Ansøgningsfrist: fredag 6. december

Lanceringen af årets julehjælpsøl i Rema.
Fra venstre: Morten, Per, Maria (ungdomspræst i
Mariagerfjord Frikirke) og Jacob

