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Stort tillykke til Polen!

Ja, nu spærrer du, kære læser af vores kirkeblad, nok øjnene op. For er der meget
at lykønske Polen med, som tiden er med
”slingrekurs” overfor EU, minoriteters rettigheder som trædes under fode, og Retsstatens fundament som slår revner? Listen er
lang af anstødssten og kritikpunkter overfor
Polen i disse dage, og så alligevel kom julen
tidligt i år til Polen – tillykke!

I oktober måned blev det nemlig endelig –
efter 70 års kamp – muligt for kvinder at
blive ordineret som præster i den Lutherske
Kirke i Polen! ”Det er en sand revolution,”
skrev min gode veninde Paulina Hlawiczka
til mig. Hun er ”rigtig” præst i den Lutherske Kirke i Storbritannien og tager sig både
af studerende ved Nottingham University og
de polske lutheranere i Storbritannien. Indtil
nu har hendes ”egen” kirke, den Lutherske
Kirke i Polen, ikke anerkendt hendes præstegerning, men det gør den nu! ”På polsk
har vi slet ikke ord nok for at beskrive den-

ne fantastiske begivenhed”, skriver
hun videre.
For nok har der i mange år været
kvinder i kirken, som kirketjenere
og diakoner (”hjælpepræster) også
med udvidede beføjelser sågar til at
varetage sakramenterne, men den
sidste anerkendelse, den som ”præster”, kunne de ikke få. ”Var det
nødvendigt”? ”Hvorfor ikke være
glad for at være diakon og have
fokus på det diakonale?” ”Hvorfor
så stræbende?”, som kvinderne fik
at vide, ifølge Paulina. Spørgsmål
som blev fuldt op af spørgsmål
som: ”Hvorfor giftede du dig ikke
under studiet (underforstået og
blev præstefruen)?” eller ”Er der
egentligt noget galt med dig?” Det
var tæt på i 2016, da spørgsmålet om kvindelige præster sidste gang blev bragt frem i
kirkens styrende organ, the Lutheran Synod

of the Evangelical Church of the Augsburg
Confession in Poland, men forslaget faldt,
da det ikke opnåede det 2/3 flertal, som er
nødvendigt for at et forslag bliver vedtaget.
Men anden gang var lykkens gang, og ved
Synodens møde lørdag den 16. oktober 2021
blev det med 54 stemmer for og blot 13 imod
besluttet, at nu kan kvinder blive ordineret og
på den måde blive fuldgyldige præster – ligesom deres mandlige kollegaer. Så tillykke
Polen! Om Paulina vender tilbage til Polen
for at være præst, er hun ikke sikker på. Hendes liv er nu i Storbritannien, hvor hun i øvrigt er gift med en menneskeretsaktivist fra
Caribien. Men et stort tillykke til Paulina og
med hende alle de kvinder (og mænd) som
har kæmpet for dette gennem årene og til alle
de polske kvinder, som forhåbentlig vil tage
præstekraven på i tjeneste for verdens glædeligste budskab!
Stort tillykke til Polen – og God Jul, også til
alle jer!
Sognepræst
Jacob Krogh Rasmussen
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Kirken i verden - Julehilsner fra Swanton Morley
Juleaften holder vi en Christingle- gudstjeneste

Selvom det er sidst i oktober, jeg skriver
denne artikel, er det med en fornemmelse
af, at julen vil blive en smule anderledes i
år end tidligere.
Sidste år var det kun muligt at samles med
familien 1. juledag pga COVID-19, de
andre juledage var inkluderet i den lockdown, som gjaldt hele det britiske samfund.
Vi håber, det bliver anderledes i år, selvom
smittetallene i skrivende stund er stigende.
Men hvordan er ellers en typisk jul i Swanton Morley? Ja, normalt vil man samles i
starten af december til jule-salme-sang på
landsbyens torv. Derudover vil elever fra
skolen opføre et krybbespil i kirken, som
de har forberedt over flere uger. Det er ikke
længere et ”traditionelt” krybbespil om
julenat, men snarere et skuespil med optræden, sang, dans og udklædning. Mange
kommer i kirke for at se det - ikke mindst
børnenes forældre og familie.
Lige inden jul får vi i kirken også besøg
af den militærforlægning, som har base i
byen. De deltager i en julegudstjeneste arrangeret specielt for dem, hvor jeg sammen
med hærpræsten forestår gudstjenesten.
Hærpræsten har normalt udfordret forskellige delinger til kamp mod hinanden i salmesang. Efterfølgende vender soldaterne
tilbage til deres forlægning til julefrokost.

4

En christingle er en appelsin som symbol på
verden, lyset som symbol
på Jesus, rød silkesnor
for Jesus offer og de fire
tandstikker med slik for
Guds gode gaver

Her er kirken fyldt af forventningsfulde
mennesker. Lyset dæmpes, og en del af
gudstjenesten foregår alene i lyset fra stearinlysene. Det er en speciel oplevelse hvert
år.

står mange pyntede juletræer rundt omkring.
Måske det i år er endnu vigtigere at minde
os selv og andre om Jesu komme til verden,
og den frelse og uendelige kærlighed som
Han bragte til os. En gave som vi alle deler
– uendelig kærlighed og glæde i Gud!
Med ønsket om en god jul til alle vores
venner i Mariager.
Rev. James Rosie, Team Vicar
Dereham and District Team Ministry

Nytårsgudstjeneste
kl. 23.30

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

Vi holder også en traditionel julesalme-gudstjeneste, hvor vi synger de gode
gamle julesalmer sammen.
1. juledag er kirken smukt dekoreret med
blomster, som alle er doneret af medlemmer af menigheden. Her vil vi sammen
fejre gudstjeneste med altergang, men allerede kl. 10:00, da folk skal kunne komme
videre på julevisitter hos familie og venner.
(1. juledag er jo den store julefejringsdag
i Storbritannien, modsat den 24. dec. hos
os.) Det er altid en helt speciel stemning,
når husene i byen er julepyntede, og der

Minikonfirmander

(elever i 3. klasse)
Som mini-konfirmander får børnene kendskab til kirken og kristendommen. Vi skal
høre fortællinger fra bibelen, synge, gå på
opdagelse i kirken, lege og bruge fantasien og de kreative sider. Vi prøver at tage
udgangspunkt i børnenes egne erfaringer
og spørgsmål.
Forløbet 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. Der bliver masser af muse-sjov.
Vi skal mødes efter skoletid i klosteret på
følgende fredage:

7.1. + 14.1. + 21.1. + 28.1.
+ 4.2. + 25.2.

Børn & unge
Januar

Familiegudstjenester

Familiegudstjeneste
Onsdag den 26. januar kl. 17:00 –
Temaet vil være lys og mørke. Efter gudstjenesten og fællesspisningen skal vi traditionen tro lave Christingles.

Februar

Fastelavns-familiegudstjeneste.
Søndag den 27. februar kl 14:00 .
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 meget gerne komme udklædte!

FAS

N
V
A
TEL

Eleverne får også en direkte invitation.

JULEGUDSTJENESTER

for dagplejere, vuggestuer, børnehave og skole

Julegudstjeneste for Mariager Skole
Fredag den 17. december
Kl. 08:30 for 0-4 klasse
Kl. 09:15 for 5-9 klasse

Julegudstjeneste for Dagplejen
Torsdag den 16. december kl. 10:00

Julegudstjenester for Børnehaven

Tirsdag den 07. december kl. 10:00 Rabalderstræde
Onsdag den 08. december kl. 09:30 Børnehuset Regnbuen
Går man hjemme på barsel eller hjemmepasning, eller er børnebørn på besøg hos bedsteforældre,
er man meget velkommen til at deltage i de julegudstjenester, som passer til aldersgruppen.
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Børn & unge

Det er en tradition, at årets konfirmander
får deres konfirmandbillede i kirkebladet, men da årets konfirmationer måtte
skubbes pga. corona, kunne deadlinen til
forrige kirkeblad ikke nås. Det råder vi
bod på nu.
Så nej, vi er ikke begyndt at holde efterårskonfirmationer, men et stort tillykke
til årets konfirmander skal lyde fra Mariager Kirke.
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Konfirmation 22. august 2021, 7A
James Hemdrup Jakobsen

Ida Marie Almkvist Ellestrup

Jeppe Skjoldager Hansen

Freja Kaalö Halling

Mads Asferg Sørensen

Freja Ninne Andersen

Matias Axelsen

Emilie Juncher Meldgaard

Mikkel Müller-Gjesing

Alma Duevang Krogh Rasmussen

Rasmus Højrup Vendelbo

Julie Nørgaard Ovesen

William Kondrup Andersen
Sofie Arvidsson Corneliussen

(Konfirmeret 11. september)

Børn & unge

Fra venstre, øverste række.

Fra venstre, nederste række.

Frederik Sandberg Sølvgren

Mikkel Visted Hansen

Peter Bak Kristensen

Lærke Høgh Thomsen

Kasper Ellemann-Biltoft

Melissa Bruun Sørensen

Viktoria Marie Nørgaard Larsen

Natasja Andersen

Mikkel Olesen

Isabella Bruun Sørensen

Emil Sandberg Sølvgren

Elias Berg Peters

TILLYK

Konfir

KE

matio

MED

Konfirmation 29. august 2021, 7B

nen

Jessica Juul Loch Olsen
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Og det var så de første fjorten-tusinde-sekshundrede-og-ti arbejdsdage

Normalt skriver jeg i disse spalter om en eneste ting: Musik og koncerter.
Det vil jeg nu også gøre denne gang, men
også samtidig skrive min - indtil videre - musikalske arbejdshistorie i forhåbentlig munter form.

Fra et hjem med klaver.
Jeg har egentlig altid undret mig over overskriftens ordlyd: fra et hjem med klaver. Var
det bedre end et hjem uden klaver? eller
hvordan skal det forstås?
Nu om dage er der næppe mange, der bruger udtrykket, og min klaverstemmer fortalte
mig, at han aldrig mere sælger et rigtigt klaver med strenge. Kun el-klaverer, så måske
vil man i fremtiden sige, at man kom fra et
hjem med el-klaver? Næppe.
At komme fra et hjem med 70’er stueorgel
er heller ikke en oplagt ørehænger, og 70’ernes stueorgler med radiorør og syntetisk lyd
er for længst hældt i containeren med småt
brændbart - eller “rest efter sortering”, som
det hedder nu om dage.
I dan danske ordbog beskrives det at komme
fra “et hjem med klaver” som “at komme fra
et hjem med kulturelle interesser”. Så står
der sørme også, at det blev brugt første gang
i 1974, så før 1974 kom jeg bare fra et hjem!
At øve sig.
Min første klaverlærer hed Koopman, og han
kom kørende til vores hjem med klaver og
gav undervisning. Enhver, der har spillet et
instrument ved, at man forventes at øve sig
til næste undervisningstime, og måske gjorde
jeg også det.
Koopman forsvandt, og min næste klaverlærer var byens klaverlærer frøken Falkenstjerne (eller fru eller enkefru).
Hun havde rundet 100 år på det tidspunkt,
hvor jeg modtog min første time, så hun blev
meget gammel i de følgende år. I hvert fald
føltes det sådan.
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Man ventede i en kold forgang, og når det
var ens tur, blev man kaldt ind i en stue, hvor
gardinerne var nedrullede og der lugtede af
+100-årig gammel dame og støv.
Den hvide sten.
I fjernsynet i 70’erne gik der dengang en
meget sjov børneserie, der hed “Den hvide
sten”. Den handlede om en dreng som hed
Hampus. Han kom bestemt ikke fra et hjem
med klaver, og så handlede den om en yndig pige, der hed Fie. Hun gjorde. De to gav
hinanden opgaver, og kunne den anden løse
opgaverne, havde den anden vundet den hvide sten.

Til dem, som måske ikke tror på, at jeg stammer
fra et hjem med klaver, er her et bevis,
som kun en pensioneret amerikansk præsident
ville kunne benægte.
En ganske ung organist in spe iført
tidstypiske tresserbukser.

Opgaverne krydsede selvfølgelig sociallag,
så Hampus lugtede lidt til livet med klaver
og Fie det modsatte.
Fie gik til klaverspil, og hendes klaverlærer var en yndig frøken; smukt fotograferet
i lyst svensk modetøj i modlys i et absolut
solstrålende svensk midsommervejr. Det var
min forestilling om spillelærerindefrøkener,
indtil jeg mødte frøken Falkenstjerne (måske
fru).
Enhver, der har spillet klaver, ved, at man
forventes at øve sig til næste undervisningstime. Det gjorde jeg ikke!
Min mor blev tosset og ville ikke længere betale for nyttesløs klaverundervisning.
Jeg var til gengæld lykkelig og lugtede muligheden for mere fodboldspil og guitarspil,
der begge dele var noget mere sexet end
Czernys etuder, men min far sagde bestemt
“nej”, og så fortsatte jeg hos frøken (måske
fru) Falkenstjerne resten af min barndom i
Skagen, og det var såmænd meget godt, når
jeg nu ser tilbage.
At være noget ved musikken.
Jeg begyndte i gymnasiet i 1979. Familien
havde forladt Skagen, og jeg havde forladt
Falkenstjernen, og vi var flyttet til storbyen
Aarestrup i Himmerland.
I gymnasiet er musik noget.
Du er noget, hvis du spiller trommer eller
guitar, men du er nu også noget, hvis du spiller klassisk klaver, som kom du fra et hjem
med kulturelle interesser.
Jeg begyndte at få undervisning af en konservatoriestuderende, der hed Peter. Han var
dygtig, pædagogisk og musikalsk smittende.
Enhver, der har spillet klaver ved, at man forventes at øve sig til næste undervisningstime,
og det gjorde jeg.
Peter er i dag organist - sådan kan det gå.

Hvordan bliver man organist?
Om historien er helt sand, eller tidens kindtand har pyntet på detaljerne, er egentlig ligegyldigt, men min mor sagde en dag til mig, at
der manglede en organist i den lokale kirke.
Jeg kørte ud til præsten, der hed Helms. Han
åbnede døren, og efter 3-4 minutter var jeg
ansat! Samtaler, prøvespil og medarbejderudviklingssamtaler var ikke nået til Himmerland i 1981.
Jeg var nu officiel organist uden at kunne
spille orgel - sådan kan det gå.
Min første orgeltime.
Jeg husker ikke min første orgeltime, men
jeg husker lærdommen fra den.
Læreren hed Marie, og hun havde været organist i Aarestrup siden anden puniske krig,
og hun var med årene blevet en ældre dame.
Hun lærte mig det meget vigtige organistfif:
“Næste akkord kommer, når fingrene er klar
til det, unge mand”!
Smukt tænkt af en dame med kun ni fingre,
men temmelig ødelæggende for rytmen i al
almindelighed og tempoet i særdeleshed.

Julebudet til dem, der bygge.
Jeg tyvstartede 2. juledag 1981, fordi føromtalte Marie gerne ville have fri.
Heldigvis var der en flink kirkesanger, der
hed Holger. Han bestemte melodierne. På et
tidspunkt sagde Holger, om ikke vi 2. juledag skulle tage “Julebudet” på Aagaards melodi. Jeg var så rystende nervøs, at jeg ikke
forstod, at det var en vittighed, så hele julen
1981 øvede jeg som en gal på Aagaards melodi til Julebudet. Det kom noget bag på både
Holger og konen og den salige flok, der var
mødt op 2. juledag i Aarestrup kirke, men det
fattede jeg ikke. Jeg havde nok at gøre med at
finde ud af, hvad jeg skulle spille og hvornår.
Jeg har siden spurgt kollegaer, om nogen nogensinde - bare for sjov - har spillet Aagaards
melodi til Julebudet, og jeg tør godt vove den
påstand, at det kun er Aagaard og mig, der
kender den, og da Aagaard er død så . . . . . .
Gnisten var tændt.
Hvordan bliver man organist? Ja cirka sådan.
Du havner ved et tilfælde bag et orgel, og
måske er din skæbne beseglet. Min var.
Godt nok henslæbte jeg et år på universitet
i den tro, at jeg skulle være gymnasielærer
med musik på højt klassisk niveau, som kom
eleverne fra hjem med klaver, men tiden var
løbet fra klaverspillets finesser og over i en
anden retning, som ville have afstedkommet
en katastrofe for mig, hvis jeg var blevet
gymnasielærer.
Kamelen og nåleøjet.
Kamelen er mig, og nåleøjet er optagelsesprøven til konservatoriet.
Om du kan læse, regne eller skrive er på papiret ligegyldigt, men du skal kunne spille
- og spille en hel del. Et års intens øvning
Sådan så Mariager kirke ud, den dag jeg fandt ud
af, hvad resten af mit arbejdsliv skulle gå med.
Rummet er det samme. Kalken på væggene trænger
efterhånden lidt til en opfriskning, og orglet er lidt
større.
Men ellers samme inspirerende rum.

skulle bedømmes af et par censorer ved en
optagelsesprøve, hvor nerverne var flere end
noderne (og der var mange noder).
Kamelen kan som bekendt ikke komme gennem nåleøjet, men som der videre står, ”men
for Gud er alle ting mulige”. Jeg er nu ret
sikker på, at Vorherre har andet at tage sig
til end at være skytsengel for nervøse konservatorioptagelsessøgende, men nu var jeg
kommet ind i de hellige haller.
Sådan kan det gå.
1996!
Mariager kirke blev restaureret i 1995, og en
tirsdag efter genindvielsen i december 1995
- i et sollys der ikke lod den svenske spillelærerinde noget tilbage at ønske - stak jeg
forsigtigt hovedet ind i Mariager kirke for
at mødes med den daværende meget flinke
organist Bent Hovgaard (med ti fingre). Han
viste mig rundt i kirken, der stod i et blændende lys, og som straks blev ønskestedet
for mig. Ikke mere om kameler, men alt er
muligt og 1. marts 1996 var jeg organist i
den lille købstad med de mange roser og den
interessante historie.
Min kone synes jeg arbejder for meget.
Resten er historie, og jeg har sikkert skrevet
et par ord i forgangne tider om et eller andet
orgel, så det vil jeg ikke gøre her, blot sige, at
mine kone nogle gange synes, at jeg arbejder
lidt for meget.
Ja grin bare! Hvad laver en organist. Spiller
en times tid om søndagen?
Næ - jeg spiller hele tiden. Både når der er
tangenter til stede, og når der ikke er. Memorerer noder, fingersætninger og skriver
korsatser døgnet rundt.
Det svære er i virkeligheden, at fritid og arbejde har et utroligt overlap.
“Hvad ville du lave, hvis du ikke var organist”-spørgsmålet, besvarer jeg gerne med,
at så ville jeg nok spille orgel - men til en
mindre løn.
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At bevæge.
Man bliver klogere med årene! Håber jeg.
For nuværende mener jeg at være blevet så
klog, at jeg har fundet ud af, hvad jeg laver
og har lavet i de forgangne årtier.
Jeg bevæger.
Det vil sige, jeg håber, jeg bevæger. Den, der
ikke vil bevæges, kan næppe bevæges. Den,
der ikke ved, at han eller hun kan bevæges,
kan sikkert bevæges. Andre kommer til kirke
for at bevæges.
Begravelser er en del af livet.
Jeg bryder mig ikke om, at folk dør, men jeg
kan godt lide at spille til begravelser.
Ikke selviscenesættelsesbegravelserne, men
den simple begravelse med en hvid kiste,
salmer og et præludium, hvis første tone er
begyndelsen på den handling, hvor de efterladte definitivt tager afsked med deres kære.
Jeg håber, nogen bevæges, når jeg bryder
tavsheden ved en begravelse, og jeg tror i al
sin enkelhed, at mange bevæges, selvom det
ikke er noget, vi skilter med.
Jeg har selv lige været til en trist familiebegravelse, og jeg ved, at det kan være svært
eller umuligt at synge med på salmerne, men
så lyt.
Lad dig bevæge af ord eller musik.
Memorylane.
Når jeg tillader mig at bruge lidt spalteplads

på denne tur nedad årtiernes memorylane, er
det i al sin enkelhed, fordi jeg d. 1. januar
2022 har været ansat som organist i 40 år i
den danske folkekirke. Tre forskellige stillinger er det blevet til, med stillingen i Mariager
som den absolutte kransekagetop. Stillingen
ingen, ved deres sansers fulde fem, kunne
drømme om at forlade frivilligt. Ikke desto
mindre er jeg begyndt at tænke på, at en dag
skal jeg forlade den - frivilligt. Aflevere adgangen til rum og instrumenter og finde et liv
efter arbejdslivet. Violinisten kan tage sin violin med hjem og spille for sig selv. Organister efterlader i sagens natur deres instrument
i kirken. Orglet er jo temmelig nagelfast. Og
hvad så, lille du? Ja, det har jeg endnu nogle
år til at finde ud af.
Indtil da.
Men indtil da håber jeg at kunne bevæge
med min musik.
Der er selvfølgelig gudstjenester og kirkelige
handlinger, men også koncerter.
Du kan f.eks. lade dig bevæge af Bachs storslåede juleoratorium. Jeg lover, at med din
bedste vilje kan du ikke undgå at bevæges,
når et orkester på 24 mand, et kor og solister
sættes i gang af 5 berømte paukeslag søndag
d. 5. december kl. 15:00.
Du får serveret hele juleevangeliet i den ypperste musik, verden kan fremtrylle.
Klosterkorets julekoncert onsdag d. 15. de-

cember kl. 19:30 byder ikke på paukeslag,
men det bedste vi lokalt kan byde på - og vi
har øvet os.
2022 indledes musikalsk som de sidste mange år med en orgel-nytårskoncert.
Nytårskoncerter er normalt wienervalse,
champagnegalop eller larm og spektakel (på
den musikalske måde), men jeg, der nu nærmer mig salig Falkenstjernes alder, da hun
var i sin bedste alder, har nu valgt at spille
noget af det mest bevægende musik jeg kender af franskmanden Cesar Franck.
Selv blev jeg utrolig bevæget for et par år siden, da fire kvinder gæstede Mariager for at
deltage i indvielsen af kirkens lille orgel. Tre
sopraner og et lillebitte orgel. Så simpelt kan
det gøres.
De kommer tilbage lørdag d. 5. februar kl.
16:00 med et program, der er tilpasset kyndelmissestemning.
I morgen er der atter en dag.
Måske om 10 år er jeg blevet endnu klogere
på, hvad jeg laver, end jeg er nu: at hele tiden forsøge at spille musikken endnu bedre,
som er enhver musikers uopnåelige og dog
livslange mål.
2. juledag i år har jeg brugt 14610 arbejdsdage på det projekt, og i morgen er der atter
en øvedag.
Af organist Mikael Ustrup

Bachs Juleoratorium i Mariager kirke
søndag d. 5. december 2021 kl. 15:00

Billetter á 200 kr. kan købes på www.himmerlandsbilletten.dk eller ved
henvendelse til kirkens organist. Evt. resterende billetter ved indgangen.
Unummererede pladser. Der sælges kun 250 billetter.
Dørene åbnes kl. 14:30. Varighed ca. 2 timer.
Du skal vise gyldigt coronapas for at overvære denne koncert.
Hold dig orienteret via musik.mariagerkirke.dk
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Klosterhaven

November er en lang, kold, mørk og diset
måned, hvor bladene falder.
Stierne skal ryddes mere end en gang for blade.
Bænke og borde pakkes væk, og de fleste havenisser søger varmen i deres lune huler.
Alligevel ses ind imellem et par stædige gamle nisser, som trodser mørket og gør haven
vinterklar. Sidst i november slår de det vilde
blomsterbed, river plantematerialet sammen
og gemmer det bag buskene, hvor det kan
kompostere til glæde for orme og biller.

De ni læsninger

Den 4. søndag i advent holder vi en stemningsfuld aftengudstjeneste kl. 19
med de ni læsninger.
Det bliver med levende lys både udenfor og indenfor i kirken.
Med de ni læsninger trækkes de store linjer i fortællingen om Gud og mennesker.
Traditionen med de ni læsninger stammer fra England. Her afholdes det som
en musikgudstjeneste.
Vi holder en Mariager-udgave, hvor menighedens salmesang fletter sig ind
imellem bibelteksterne:
1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning: Salme 88,2-8
4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-14

5 cm. dybe riller bliver lavet i bedet, og
mindst 200 vilde krokus løg bliver lagt. Til
marts vil de blomstre til glæde for de første
vilde bier, som vågner af deres vinterhi.
Med venlig hilsen
Peter Ulrich Toubøl
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December

Gudstjenesteliste

Siden sidst

2. søndag i advent

Matthæus 25,1-13

JDKR

12. kl. 10:00

3. søndag i advent
efterfølgende kirkekaffe
med causeri

Lukas 1,67-80

JDKR

19. kl. 19:00

4. søndag i advent

De ni læsninger

EM

Lærke Grønbæk Petersen

24. kl. 11:00

Juleaften

Lukas 2,1-14

JDKR

Vincent Overgård Lynge

24. kl. 14:30

Juleaften

Lukas 2,1-14

EM

Kalle Nørbech Helweg

24. kl. 16:00

Juleaften

Lukas 2,1-14

JDKR

Asta Arevad Dorscheus

25. kl. 10.00

Juledag

Johannes 1,1-14

EM

26. kl. 10:00

Stefans dag

Matthæus 10,32-42

JDKR

31. kl. 23:30

Nytårsnat

EM

02. kl. 10:00

Hellig tre kongers søndag Johannes 8,12-20

JDKR

09. kl. 10:00

1. sø. ef. hellig tre konger Markus 10,13-16

JDKR

16. kl. 10:00

2. sø. ef. hellig tre konger Johannes 4,5-26

EM

23. kl. 10:00

3. sø. ef. hellig tre konger Lukas 17,5-10
med efterfølgende let
frokost og foredrag

JDKR

26. kl. 17:00

Familiegudstjeneste med
efterfølgende spisning

JDKR

30. kl. 10:00

4. sø. ef. hellig tre konger Matthæus 14,22-33

EM

06. kl. 19:00

Aftengudstjeneste

JDKR

13. kl. 10:00

Søndag septuagesima

Matthæus 25,14-30

JDKR

20. kl. 10:00

Søndag seksagesima

Markus 4,26-32

EM

27. kl. 10:00

Fastelavns søndag

Lukas 18,31-43

JDKR

27. kl. 14:00

Fastelavns familiegudstjeneste m efterfølgende
tøndeslagning

Januar

Februar

Marts

06. kl. 10:00

1. søndag i fasten

Karl Anker Frederiksen
Liam Lindskov Møller
Noah Stadsgaard Thomsen

JDKR

Lukas 22,24-32

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen EM = Edith Mark

Wilma Folke Bundgaard Godiksen
Vilma Eldevik Kvist Edahl

Begravede og bisatte
Lis Thulstrup Nielsen født Jensen
Niels Freddy Damgaard
Spentrup Kirkegård

Bent Poulsen
Erik Ottesen Sørensen

EM

HUSK at holde dig orienteret i forbindelsen med julegudstjenesterne den 24/12 via
kirkens Facebook side og dagspressen/opslag, hvis der sker ændringer pga. covid-19.
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Døbte

05. kl. 10:00

Kaja Marie Petersen født Johansen
Inge Dorthea Jensen
Gassum Kirkegård

Lene Stigaard Lundsgaard født Sørensen
Bodil Sørensen født Jørgensen
Vindblæs Kirkegård

Gerda Kirstine Vellum Axelsen
født Jensen

Nancy Jacobsen Pedersen

Siden sidst
Viede

Mathilde Franck & Søren Jensen
Maria Kristine Grønbæk Nielsen &
Christoffer Skibsted Petersen
Lena Hvidt Trab &
Patrick Kornerup Nielsen
Helle Susgaard Mouritzen &
Christian Brath
Cecilie Wærum Flensted Hauge &
Tobias Bildt Berg Michelsen
Pernille Bordinggaard Karlsen &
Tobias Overgaard Madsen
Metha Kirstine Flou &
Jonas Skinnerup Højgaard

Velsignede
Michelle Bowen Bohlbro &
Emil Mørkholt Bowen Bohlbro
Louise Fredberg Johnsen &
Aage Kold Jensen

Plejehjemsgudstjenester
December:
Julegudstjeneste i Dagcentret
23. december kl. 10:00 EM
Januar
28. januar kl. 10:00 EM
Februar
25. februar kl. 10:00 JDKR

December

Andre aktiviteter

05. kl. 15:00
07. kl. 10:00
08. kl. 09:30
12. kl. 10:00
15. kl. 19:30
17. kl. 08:30
17. kl. 09:30
19. kl. 19:00
27. kl. 14:00

Bachs Juleoratorium
Børnehavejulegudstjeneste
Børnehavejulegudstjeneste
Kirkekaffe og Causeri
Klosterkorets julekoncert
Skolejulegudstjeneste, 0-4 klasse
Skolejulegudstjeneste, 5-9 klasse
De ni læsninger
Julevandring m. Birgittaforeningen

Kirken
Kirken
Kirken
Munkesalen
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirkens P-plads

04. kl. 18:00
07. kl. 12:30
09. kl. 16:00
11. kl. 10:00
13. kl. 19:30
23. kl. 10:00
25. kl. 10:00
27. kl. 19:30

Menighedsrådsmøde
Minikonfirmander 1. gang
Nytårskoncert
Formiddagshøjskole
Samtalesalon
Kirkefrokost og foredrag
Formiddagshøjskole
Samtalesalon

Klostersalen
Klostersalen
Kirken
Klostersalen

01. kl. 18:00
05. kl. 16:00
08. kl. 10:00
10. kl. 19:30
22. kl. 10:00

Menighedsrådsmøde
Kyndelmissekoncert - entré
Formiddagshøjskole
Samtalesalon
Formiddagshøjskole

Klostersalen
Kirken
Klostersalen

Januar

Februar

Konfirmandlokalet
Kirke/Klostersalen

Klostersalen
Konfirmandlokalet

Konfirmandlokalet

Klostersalen

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebilen til gudstjenesterne ved at ringe til

Fjordens Taxa Tlf.: 98 57 57 10
Bestilling senest fredag inden kl. 12

13

Formiddagshøjskolen

Velkommen i Formiddagshøjskolen!
Vi mødes i Klostersalen. Programmet for
foråret byder igen på mange spændende
foredrag, der alle begynder kl. 10.
Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter foredragsholderen besvarer eventuelle spørgsmål. Vi slutter ca. kl. 12.
Man betaler 60 kr. ved indgangen (inkl. 2
stk. smørrebrød og kaffe).
MobilePay kan bruges.
Vi synger hver gang fra Højskolesangbogen, og der er tid til at snakke med sin
nabo!
Vel mødt!
Styregruppen for Formiddagshøjskolen

11. januar

Foredraget er ikke helt på plads – men kom
bare, det skal nok blive spændende!

25. januar

Peter Plys og hans venner
Edith Mark, ph.d. og sognepræst i
Mariager.
Den berømte fortælling om drengen Jakob
og hans tøjdyr er en klassiker og en humoristisk dannelsesroman.
Bøgerne udkom i 1928/1931 i England, og
Peter Plys har siden charmeret folk i hele
verden. Vi skal møde Peter Plys, Grislingen, Ninka Ninus, Kængubarnet, Æslet og
alle de andre dyr i ’Hundredmeterskoven’,
barnets univers.
Edith anvendte fortællingen som en narrativ metode i sin forskning med børn.

Claus Pico Stæhr
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8. februar

Klip fra Mariagers historie
Claus Pico Stæhr, marketingskonsulent og
grafisk designer, én af Mariagers ildsjæle.
Claus vil med udgangspunkt i gamle billeder fra Mariager tage os med på en rejse
gennem Mariagers historie og gøre stop
forskellige spændende steder.

22. februar

At være fortalt
Ole Juul, skribent og foredragsholder, tidl.
sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat.
I foredraget får vi et indblik i, hvordan
skæbner, Ole har mødt – dels i ”levende
live” dels i litteraturen og på film - bliver til
fortællinger om det liv, vi har fælles, og om
hvilken styrke det er, at være fortalt ind i en
fortælling, dels den store fortælling, bibelhistorien, verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den lille fortælling, slægtens,
familiens og venskabets.

Ole Juul

8. marts

Nærdødsoplevelser
Tobias Kvist Stripp, læge og ph.d.-studerende.
Nærdødsoplevelser har fået en del offentlig
opmærksomhed.
Fra medicinsk side siger man typisk, at
oplevelserne skyldes hallucinationer. Men
intet tyder på, at det er rigtigt.
Så hvad kan vi bruge historierne til?

22. marts

”2 år ved slædepatruljen Sirius”
v. Rasmus Mannerup Jørgensen
Hør om det krævende optagelses forløb til
Slædepatruljen Sirius.
Bliv klogere på Slædepatruljens arbejde i
verdens største national park.
Kom en tur med til Nordøstgrønland og hør
om 2 år ved Slædepatruljen Sirius.
Rasmus starter med at fortælle om optagelses forløbet, og hvad der kræves før man
overhovedet står på Grønland.

Herefter følger et historisk oprids af slædepatruljens historie og oprindelse
Hovedvægten er naturligvis lagt på de
samlede 12 måneders slæderejse i verdens
største nationalpark. Her møder vi isbjørne, moskusokser og færdes i et helt unikt
landskab med masser af udfordringer.

5. april:

I dag skal du leve
Iben Krogsdal , forfatter og salmedigter.
Med den nye Højskolesangbog i
hånden tager vi på
en sangrejse gennem året og livets
aldre fra fødsel til
død.
Undervejs skal vi bl.a. synge en række af
Iben Krogsdals egne sange om tilværelsen i
alt mellem stille sorg og jublende glæde. Vi
skal synge om livets store overgange, mørketimen, fødselsøjeblikket og lysets genkomst. Og så skal vi høre om de bittesmå
og kæmpestore opstandelser, livet næsten
hver dag lyses op af – hvis vi ellers har blik
for dem.

Ord, ord, ord – vi bruger dem hele tiden og
kan nærmest ikke leve
uden dem. Men opfattes
de ord, vi siger også på
samme måde hos modtagere, som vi mente, da vi
sagde dem?
Mariager Kirkes samtalesalon slår dørene
op for tre aftener henover januar og februar,
hvor vi skal se nærmere på ord, og hvad vi
hver især som mennesker lægger i dem. Alle
tre aftener er tænkt som ”samtale-aftener”.
Efter et kort oplæg over aftenens ord, også
præsenteret fra en religiøs vinkel, sættes ordet frit, så vi alle kan blive klogere på, hvad
ordet betyder – og gør ved os!

19. april

Udflugt
Som sædvanlig afslutter vi Formiddagshøjskolen med en udflugt.
Turen går til Mors, hvor vi ser på landskaber og kulturhistorie.
Karlo Jensen vil være vores guide.

ÆldreSagen afholder
søndags café den 23. januar 2022.
Efter gudstjenesten kl. 10 er alle
velkomne til at gå med over i klostret,
hvor der vil blive serveret en let frokost.
Grethe og Vagn Christoffersen vil
derefter underholde med sange og
fortællinger om vinter.
Vel mødt til et par hyggelige timer.

Samtalesalon

Torsdag den 13. januar

Ord! Denne første aften
gæstes vi af sognepræst
og digter Hanne Jul Jakobsen, som er forfatter til digtsamlingerne
Pralbønner for uimodståelige og Pralbønner
for forbigående. Hanne
Jul Jakobsen vil fortælle om digtenes tilblivelse, hendes arbejde med
dem og hendes opfattelse af ord.
Torsdag den 27. januar
Håb! Håbet er lysegrønt, siger man.
Men hvad med håbet om et evigt liv?

HÅB

Torsdag den 10. februar
Kærlighed! – hvordan forstår vi ordet kærlighed, både den mellem mennesker og Guds
kærlighed til os?

Har du lyst til at sætte ”ord på ord”?
Så mødes vi på følgende datoer:
.
Torsdag den 13. januar
Torsdag den 27. januar
Torsdag den 10. februar
Tid: 19:30-21:30
Sted: konfirmandlokalet
Alle er velkomne!
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Når I læser dette blad her først i december
måned, er vi på kirkegården i gang med at
grandække de sidste gravsteder, og vi har
fået samlet de fleste af bladene sammen. Det
er en hård tid med grandækning, som starter i uge 43, og som vi er færdige med ca
1-2 uger inde i december. Dog er det knap så
hårdt ved knæ og ryg, som det var engang,
da vi står ved borde i vores garage og laver
en del af grandækningen på plader. Vi kører pladerne ud til gravstederne, og derefter
skubbes grandækningen af pladen og ud på
gravstederne, som derefter pyntes færdig på.

Nyt fra kirkegården
indgå i en fremtidsplan. Det er stauder, som
vores blomsterdame bl.a. kan klippe af, når
hun laver dekorationer til kirken. Planterne
er jo også en nydelse for øjet, når man går
tur på kirkegården, og til gavn for insekterne.

Vi har også sat en hel del forskellige slags
påskeliljer og tulipaner, så der bliver forhåbentlig en masse pænt at se på til foråret. Det
er i denne omgang især på den nordlige side
af kirken, at vi har plantet, men der bliver
med tiden udvidet til andre områder af kirkegården.
I januar måned vil der blive sendt regninger
ud til gravstedsindehavere, som har ydelser
med årlig regning på gravstederne.
Kirkegårdspersonalet ønsker hermed alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius

Inden grandækningen gik i gang her i efteråret, fik vi plantet en del forskellige stauder
på nogle tomme gravsteder, som ikke længere skal bruges til begravelse, eller som skal

Juleaften vil kirkegårdspersonalet gøre, som
vi plejer nemlig sætte haveblus ud langs hovedstien på kirkegården samt på det vestlige
kirkedige. Lysene vil blive tændt, imens den
anden julegudstjeneste er i gang i kirken,
så kirkegængere både fra den anden og den
tredje julegudstjeneste vil få fornøjelse af at
se alle lysene. Desuden vil der være et rigtigt
fint kig (hvis ellers vejret arter sig) over på
kirken m/julelys oppe fra p-pladsen over til
Kloster-søen.
Hen over vinteren vil kirkegårdspersonalet
få afviklet noget ferie. Men ellers vil den stå
på forskellige slags oprydningsarbejde, beskæring af træer/busketter m.m.
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Sorggruppe
Hvis man ønsker at deltage i gruppen,
skal man henvende sig til:

Edith Mark, sognepræst i Mariager,
tlf.: 40452950.

Gruppen ledes af Edith, som har mange
års erfaring med samtaler i grupper.
Vi mødes hver anden torsdag i klosteret
ved Mariager Kirke fra kl. 16 til kl. 18.
”Når jeg synger min klagesang for dig, er det for, at du skal høre min sorg!
Det er ikke en stil, du skal rette i.”
(Benny Andersen)

Sorggruppen er for de mennesker, som har
mistet en betydningsfuld og nær pårørende,
og som ønsker at dele sorgen med andre, der
er stillet samme sted i tilværelsen.
Højtideligheden i kirken kan opleves omsorgsfuld. Man er omgivet af familie og
venner, tabet er nyt endnu, og man ved knapt
nok, hvad man kan vente sig. Men tiden herefter kan være svær – det uophørlige fravær,
tomrummet, det stikmodsatte af mening,
ubarmhjertige øjeblikke. Samtidig er sorg
knyttet til kærlighed og taknemmelighed
over det menneske, som nu er mistet.
I gruppen fortæller deltagerne på skift og efter behov om de tanker og oplevelser, sorgen
giver. Ved at dele og lytte vil vi sammen

finde livsmodet igen. Der er tavshedspligt, så
alle trygt kan sige, hvad de føler.

Adresse:
Klosterstien 12, 9550 Mariager
Første gang er d. 6. januar 2022.

Hver gang bydes der på kaffe, og der er pause midtvejs.
Gruppen er åben for voksne i området Hobro-Mariager. Nye deltagere kan begynde
løbende, og man kan afslutte i gruppen, når
man ønsker det.
Der vil maksimalt være plads til 8 deltagere.
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Efterår i Alstrup – og jul hos farmor
af skønne røde belle-de-boskoop som gemmeæbler helt frem til april. Der er noget
ganske særligt over et sådant gemmeæble – runkent og meget sødmefyldt og med
minder fra min bedstemors gemmeæbler,
og hos hende var det Filippa-æblerne, der
blev gemt – Når vi kom til hende til jul,
kom de sidste æbler frem – og hun havde
passet godt på dem. De stod i en fin trækasse på det kolde gæsteværelse i kælderen, og
når vi skulle sove der, måtte æblerne jo ud,
men duften var i hele værelset – og sengen!
Den duft har jeg haft med mig altid – og
derfor elsker jeg Filippa-æblet mest af alle
æbler – en af barndommens paradisiske
(jule)dufte.

Det regner frugt
oktoberrødt
på marker og i haver.
På høje tid
at synge tak
for årets gode gaver.
Jeg står midt i efterårssolens gyldne stråler
og laver æblesaft – ovenstående foto yder
naturligvis ikke det virkelige ”billede” fuld
retfærdighed, men fortryllende er det, og
digtet udtrykker præcist, hvad der sker i
naturen lige nu.
Vi har haft mange æbler i år, hvilket vi ikke
rigtig troede i foråret, da det var ret koldt,
da træerne blomstrede, og insekterne ikke
lige at se – og jeg husker også, at det så
meget småt ud i begyndelsen, men så kom
varmen og hjalp. Vi fik lavet 83 liter skøn
gylden æblesaft, som nu skal dække vort
juicebehov resten af vinteren – og masser
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Vi holdt altid jul hos min farmor og farfar–
Vi tog rutebilen, som det jo hed dengang,
fra Århus til Kolind, hvor min farmor og
farfar boede. Deres hus lå midt i byen netop på den strækning, hvor rutebilen kørte –
og dengang var der ikke faste stoppesteder,
man kunne blive sat af, hvor man ønskede.
Min farmor stod altid på trappen foran huset og ventede os, når rutebilen standsede,
selvom hun var fortravlet med røde kinder
og duft af julemad.
Jeg glemmer aldrig duften - denne blandede
duft af julemad, brænderøg, hengemte dyner, der var taget frem i dagens anledning,
og ”den fine stues” specielle lidt krydrede
lugt/duft (jeg tror, min farmor havde både
rosenblade og lavendel i små krukker i den
fine stue for at tage lugten fra et hengemt,
uopvarmet rum).
Juletræet stod pyntet i den fine stue med
dannebrogsflag, lametta, glaskugler, hvide
engle, trommer og knallerter, og der lå allerede pakker under det. Vi var ofte mere
end en halv snes mennesker, så der blev
efterhånden en pæn bunke af gaver under
træet (ja, jeg taler jo ikke om den voldsom-

me overflod, som vi ofte oplever i dag, men
set med et barns øjne – mine øjne – ja, så
var det overflod).
Der blev altid spist kl.18 – præcis – og
det var ikke mindst på grund af os børn,
vi var vel utålmodige, som børn jo er. Min
farmor havde dækket med en fin papirdug
med nisser – så gjorde det jo ikke noget,
at vi spildte – og vi spiste i den forholdsvis lille spisestue, der jo til daglig var både
opholds- og spisestue, så sofaen, min farfar
altid sov til middag på, fyldte en stor del af
stuen, men den kunne jo bruges som siddeplads til en masse børn, der blev stablet
op på puder. Vi fik altid and og flæskesteg
med bunker af brunede kartofler (jeg synes
stadig, at min farmors brunede kartofler var
de bedste på jorden, men jeg gætter også
på, at der blev brugt oceaner af margarine
og sukker, så de fik en tyk hinde omkring
sig). Vi fik også rødkål kogt i ribssaft samt
de fineste asiestrimler.
Ris a la manden var så lækker, at man havde lyst til at forspise sig i den, men lige så
såre, mandlen var fundet, blev risen stor i
munden – det var ikke til at klemme en bid
mere ned! – Mandelgaven var altid en marcipangris.
Dansen omkring træet, sangen, duften - og
kulden, der aldrig helt forsvandt fra hjørnerne - ja, det sidder som et lyslevende

minde fra dengang.
Efter endt dansen, syngen og gaveudpakning fik vi lov til at trække knallerterne –
og jeg husker det som utroligt spændende,
hvad der var af små sjove plasticting indpakket i disse knallerter - - og så kom der jo småkager (7 slags!) på
bordet sammen med pigeoner og appelsiner, og endnu en gang var man ved at spise
sig en mavepine til - -

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.

Juleaften eller ej – børn skal jo i seng – de
små blev sovende båret på loftet, hvor min
farmor havde varmet sengene op med varmedunke – de større fik nu lov til at lægge
sig på diverse madrasser på gulvet i den
fine stue, hvor de skulle sove sammen med
de øvrige voksne, men de skulle jo først
i seng senere. Det var en af de hyggelige
ting at ligge i mørket med døren på klem
og høre de voksne snakke og hygge sig lige
ved siden af – med lys ind ad sprækken.
Jeg husker også julemorgen som noget helt
specielt. Først og fremmest det at vågne
midt blandt børn og voksne, man ellers
ikke var vant til at sove sammen med dernæst kulden, der var krøbet tættere på i
nattens løb og havde udvirket, at alle havde puttet sig langt ned under dynen – der
for øvrigt var mere tung end varm – for at
holde lidt på lunet. Den hyggelige og muntre småsnakken om vi da ikke snart skulle
have kaffe – og så farfar, der åbner døren
og spørger, om der er nogen, der skal med
til bageren, for så er det nu.
At hente rundstykker julemorgen hos bager
Rask (det hed han!) var i sig selv en vigtig
del af julen. At komme i den lune, hyggelige
butik og blive betjent af bageren selv, der var
lige så hyggelig og rar som butikken – alt
mens han tog brød ud og ind af ovnen – hørte med til at fuldende billedet.
Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg nogensinde har fået så gode rundstykker siden –

Tilbage til Alstup krat efter lidt julenostalgi
er farverne som nævnt utrolig smukke, og
bladene er slet ikke fløjet af alle træernedet er, som vil de ikke rigtig slippe sensommerens sidste skønhed, men vil have
alle nuancerne med, før det er slut. Fuglene
har jo haft rigelig med føde, men kommer
alligevel trofast på foderbrættet, og nu er
de forskellige vinterfugle ved at indfinde
sig – jeg så nogle flokke af finker, og det
plejer jo at være startskuddet på vinteren –
selvom temperaturen endnu ikke siger, at
vinteren er nær. Vi er jo også gået over til
vintertid på uret – og det er altid lidt trist,
fordi det så bliver tidligt mørkt – og vi har
også - bogstavelig talt – sat havemøblerne
væk, og DET er træls og et endegyldigt
punktum for sommeren.
- og jeg skal da lige her på falderebet hilse
fra vores rå og hendes lam, som er en fast
bestanddel af familien i Alstrup krat - De
har formået at spise sig gennem ret mange

æbler- så højt de kunne nå – georginernes
knopper – toppen af alle rødbederne, selvom de var hegnet (rødbederne var blevet
store nok- heldigvis) og persillen er hegnet
ekstra godt, så her har de ikke haft nogen
chance. Vi har haft bunker af store lækre
modne figner, og her tænkte jeg, at dem får
vi vist ikke glæde af heller, men dem har de
ikke rørt, mærkeligt, når nu de spiser æbler
– men tak!
Med billede af en skøn kristtorn, der endnu har sine bær, ønsker jeg god advent og
glæderig jul.
Britt Lægsgaard

Jordens vinterfrosne hjerter
blomstre som et rosenbed,
tænd en mælkevej af kerter,
jeg vil også blomstre med.
Herren kommer - Herren kommer Herren er vel kommen her.
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Menneskelighed er selvopholdelsesdrift
Der er ting, du ikke må skrotte i livet:
At elske et menske, der ikke er dig,
I kærligheden er meningen givet:
Du møder en anden og finder en vej.
Vi skabtes til at elske hverandre,
At finde et ståsted på livets bane
Og acceptere vort liv at forandre,
Når vi af kærlighed ændrer en vane.
Livet er fællesskab, håb om at gro
Ene kan intet menneske trives
Livsmod baseres på tillid og tro
Meningsfuldhed kan i fællig opleves
Står vi sammen, finder vi styrke
Livet er liv kun, hvis hver det fornemmer:
Det er nødvendigt, medmensklighed dyrke,
Vi har en næste, vi ej må forglemme.
Liv er mangfoldighed, tolerance
Mensket er menske, hvor end det blev født
Lad os dog gi hinanden en chance
Ingen race må blive forstødt.
Er en befolkning forkuet, holdt nede,
Ofre for vold og despoti
Bør vi andre stater stå rede
Kærligt med ophold og hjælp stå dem bi.
Derfor er det ud i det blå
Hvis vi ikke kan leve sammen
Ikke besinde os på at forstå,
At hver forskel kan medføre gammen.
Hvis man kan leve i pagt med sig selv,
Evner man tolerere sin næste.
Under acceptens himmelhvælv
Leves livet til alles bedste.
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Corona... igen

Alle er vi levende mensker
Alle bærer sit billed af Gud.
Er vi syrer, afghaner, svensker,
Ser vi måske nok forskellige ud,
Men i det indre er ens vi skabt:
Blodet pulserer, og hjertet slår.
Ingen af os på gulvet er tabt,
Tanker og følelser alle formår.

Trygge lande bør åbne for grænser,
Hjælpe de flygtende alt, vi formår,
Sørge for, intet pigtrådshegn flænser
Mensket, der endelig friheden når.
Udfordring burde det være for os
- Ikke at vende ryggen til Men at byde ondskaben trods.
Det er vort selvværd, der er på spil!

Lad bror og søster hinanden os kalde!
Så vil Jerikos mure falde!
Vibeke Guldberg Madsen

I skrivende stund har Folkekirken fået meddelelse om, at coronapasset er på vej - også
til kirken. Der vil være et krav om coronapas for gudstjenester, kirkelige handlinger og
andre menighedsaktiviteter med flere end 200 deltagere.

Dvs. at man:
- skal være vaccineret mod corona (eller være påbegyndt vaccination)
- eller have en PCR-test eller kviktest som ikke er ældre end hhv. 96
Ltimer (PCR-test) og 72 timer (kviktest)
I Mariager Kirke følger vi de anbefalinger, som myndighederne udstikker. Vi forsøger at overholde anbefalingerne
på en venlig facon, så alle føler sig trygge og respekteret.
Det er vores håb, at vi kan være med til at mindske smitte
og samtidig fastholde kirkens planlagte aktiviteter – men
vi har jo i de sidste år erfaret, at vore planer pludselig må
ændres.
Nu er I forberedt!

Causeri over

“Still Nacht, Heilige Nacht” hvordan “Glade jul, dejlige jul” blev til
Efter gudstjenesten den 12. december kl. 10:00 vil Ole Kruse under
kirkekaffe fortælle nærmere om den spændende tilblivelseshistorie
af en salme, vi alle kender til, ”Glade jul, dejlige jul”.
Kirkekaffen er i den
anledning flyttet til
Munkesalen, hvor der til
kaffen også vil blive
serveret et stykke
wienerbrød.
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Kirkernes julehjælp

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.
Send en ansøgning om julehjælp til:

Sognepræsterne Klosterstien 12 9550 Mariager
Mærk kuverten ”Julehjælp”
Ansøgningsfrist: torsdag d. 8. december

Hvordan kan man støtte julehjælpen?
Ønsker du at støtte økonomisk og hjælpe med til, at
juleglæden kommer 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!
I samarbejde med Mariagerfjord Frikirke, Firkløversognene og Falslev-Vindblæs
sogne uddeler vi julehjælp til familier, som
kæmper med økonomien.
Julehjælpsøl
Igen i år har købmand Morten Skou, Rema
1000 i Mariager, taget initiativ til at støtte
op omkring julehjælpen. Morten sælger ’julehjælpsøl’, som er brygget af Århus Bryghus.
Det er en mørk øl brygget på byg- og hvedemalt, uraffineret rørsukker og appelsinsaft –
den er krydret med appelsinskalsolie, humle
og nelliker.
Per Sloth Carlsen har igen tegnet flaskeetiketten. Denne gang gør julemanden brug af
vores lokale veterantog. Køb den dejlige øl
i Rema, hvis du vil støtte på denne måde.
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Tid til at tænke sig godt om…

I år lykkedes det Birgittaforeningen at afholde årsmøde og generalforsamling. Sidste år måtte vi jo aflyse på grund af corona.
Mødet blev afviklet, som det sig hør og bør
med Kaj Ove Steffansen som dirigent.

Formanden fortalte i ord og billeder om de
sidste to år og rundede af med en tak til menighedsråd og ansatte ved kirken for godt
samarbejde. Selvom vi har måttet aflyse en
del, har især den sidste del af året budt på
gode oplevelser, hvilket fremgik af de mange billeder. Blandt andet fra en vandring til
Vester Tørslev, en anden vandring til hellige
kilder i Glenstrup og en foredragsaften med
Inge og Jørgen Fuchs.
Kassereren gjorde på munter vis rede for
regnskabet, som ser rigtig pænt ud. Der har
været 70 overnatninger i pilgrimshuset hen
over sommeren. Der er solgt masser af honning, og det har givet penge i kassen, når en
fra foreningen har været guide for turister.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var hurtigt overstået. Der var genvalg
over hele linjen. Således orienteret gik vi til
kaffebord med oste- og pølsemadder.

Honningsalg i klosteret

Herefter fik pilgrimspræst i Viborg Stift,
Christian Kjær Bjerre, ordet. Som det første fik vi en forklaring på den spøjse titel
på hans foredrag ”Mens han traskede hen

ad den hvide skovvej”. Inspirationen er
kommet fra Peter Plys. Det var Plys, der
traskede afsted for at besøge Grislingen.
Døren stod åben, og Plys forventede at finde sin ven foran ilden i færd med at varme
sine ben, men jo grundigere Plys så efter,
des mere var Grislingen der ikke. ”Han er
ude”, sagde Plys trist, ”det er hvad han er.
Han er ikke inde. Jeg må hellere gå en tur
for mig selv og tænke mig godt om”.

så du kan holde fast i dem – også når tingene er svære”. Christian peger på Maria, Jesu
mor, der lyttede omhyggeligt til hyrderne,
der fortalte, hvad de havde oplevet på marken julenat, og hun tænkte tit over, hvad det
betød. (Bibelen 2020)
Det, jeg tog med fra Christians foredrag, er,
at Gud er tilstede overalt. I det hjemlige og
kendte, ligesom han er tilstede i det nye og
ukendte, og det er ikke længden på vandringen, det kommer an på. En ”vandring” fra
hoved til hjerte kan finde sted alle steder,
også i dit eget hjem.
Jeg vil slutte med Birgittas bøn, som Christian flere gange henviste til: ”Herre, vis
mig din vej, og gør mig villig til at vandre
den”- idet jeg håber, at der også i den travle
adventstid vil blive tid til at tænke sig godt
om.
f. Birgittaforeningen / Grethe Holmriis

Julevandring med De tre vise Mænd
Mandag d. 27. december kl. 14:00

Med afsæt i Peter Plys, der gik en tur for
at tænke sig godt om, fortalte Christian om
forskellige former for pilgrimsvandringer.
Det er ikke længden på en vandring, der er
afgørende, slog han fast. Det kan være, at
helbredet eller manglende tid sætter en stopper for de lange vandringer, men også på en
vandring på få kilometer og i kendte omgivelser er det muligt, som Plys, at tænke sig
godt om og nå til fordybelse og eftertanke.
På Viborg Stifts hjemmeside skriver Christian ”Når du går en pilgrimsvandring, så er
den tilbagelagte afstand ikke den vigtigste
vandring. Den vigtigste vandring er de ca.
30 cm fra dit hoved til dit hjerte. Når dine
tanker og længsler rodfæster sig i dit hjerte,

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 forgår i roligt
tempå i kuperet terræn.

Vi mødes på P-pladsen ved Mariager kirke.
Det er gratis at deltage.
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SORGGRUPPE

FAMILIEGUDSTJENESTER

MINIKONFIRMANDER

Januar
Familiegudstjeneste
Onsdag den 26. januar kl. 17:00

(elever i 3. klasse)
Som mini-konfirmander får børnene
kendskab til kirken og kristendommen.
Vi skal høre fortællinger fra bibelen,
synge, gå på opdagelse i kirken, lege og
bruge fantasien og de kreative sider. Vi
prøver at tage udgangspunkt i børnenes
egne erfaringer og spørgsmål.

Temaet vil være lys og mørke. Efter
gudstjenesten og fællesspisningen skal vi
traditionen tro lave Christingles.

Læs mere på side 7

”Når jeg synger min klagesang for dig,
er det for, at du skal høre min sorg!
Det er ikke en stil, du skal rette i.”
(Benny Andersen)

Sorggruppen er for de mennesker, som har
mistet en betydningsfuld og nær pårørende,
og som ønsker at dele sorgen med andre,
der er stillet samme sted i tilværelsen.
Højtideligheden i kirken kan opleves
omsorgsfuld. Man er omgivet af familie
og venner, tabet er nyt endnu, og man
ved knapt nok, hvad man kan vente sig.
Men tiden herefter kan være svær –
det uophørlige fravær, tomrummet, det
stikmodsatte af mening, ubarmhjertige
øjeblikke. Samtidig er sorg knyttet til
kærlighed og taknemmelighed over det
menneske, som nu er mistet.
Læs mere på side 17

Februar

Fastelavns-familiegudstjeneste.

Søndag den 27. februar kl 14:00 .

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 meget gerne komme udklædte!

Vi ønsker
alle en
glædelig jul

