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Himmelske Dage midt i en juletid

Himmelske Dage – har det noget med jul at
gøre? Nej, det har det faktisk ikke og det
på trods af, at vi har taget hul på december
med dette kirkeblad, og julen snart står for
døren. Alligevel skal denne kirkebladsartikel handle om Himmelske Dage.
Himmelske Dage er ikke bare en københavner-smart omskrivning af Kristi Himmelfart, men også navnet på den største tværkirkelige festival i Danmark, som løber af
stablen hvert tredje år i Kristi Himmelfarts
ferien. Her mødes mere end 60 kirkesamfund og kirkelige organisationer for at sætte fokus på tro og eksistens, kristendom og
kultur, musik og glæde. Mellem 15-20.000
mennesker deltager i de mange forskellige
foredrag, debatter, gudstjenester, koncerter
og events, som finder sted i de fire dage,
Himmelske Dage strækker sig over. I år
var der Himmelske Dage i Roskilde, og
der var mere end 400 arrangementer i pro-

grammet. I 2025 er Silkeborg værtsbyen.
Silkeborg er sammen med Mariager en del
af Aarhus Stift, og grunden, til at du, kære
læser, nu læser om de Himmelske Dag, er,
at Biskoppen har bedt mig om at sidde for
bordenden i den lokalkomite, som skal stå
for den praktiske arrangering og afholdelse
af Himmelske Dage i Silkeborg 2025. Det
er en lokalkomite, hvor der ikke blot sidder
repræsentanter fra Folkekirken, men også
fra frikirkerne og den Katolske Kirke, så vi
er mange gode kræfter, som arbejder sammen. Det er et spændende, men også stort
arbejde, som allerede nu er gået i gang, og
som jeg nyder at være en del af og trives i.
Himmelske Dage er dog ikke er et projekt,
man kommer sovende til, så der vil være
ting, som jeg ikke kan nå her i vores dejlige
sogn i Mariager. Derfor vil Cicilie Poulsen, som er sognepræst i Hem, Sem, Vester
Tørslev og Svenstrup det næste års tid aflaste mig med 10 timer pr. måned. Nogle af

jer kender nok Cicilie, som var barselsvikar
her i sognet i 2013, og jeg er sikker på, at I
vil tage godt imod hende. Når kalenderbladet vendes til 2024, stiger denne aflastning
en del, men det skal jeg nok fortælle meget
mere om til den tid.
Himmelske Dage 2025 – der er god tid
endnu. Det er der ikke til jul. Vi har allerede taget hul på adventstiden, og inden vi
ser os om, kimer Mariager kirkes klokker
til festlige julegudstjenester. Jeg glæder
mig. Det bliver dejligt – ja måske endda
helt Himmelsk(e Dage)!

God jul og et velsignet nytår!
Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen
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Kirken i Verden

I forbindelse med Den Politiske Festival havde Mariager kirke også besøg fra
Europa, nærmere bestemt af Petra Schautt,
sognepræst i Tyskland, Annika Laats og
Anneli Pärlin henholdsvis sognepræst og
menighedsrådsformand fra Estland og
James Rosie som er sognepræst i England.
Udover at de oplevede festivalen og de
mange debatter og events, deltog de også
i den store økumeniske festgudstjeneste
søndag sammen med Maria Makovini fra
Mariagerfjord frikirke og Mariager kirkes
egne præster.
Efterfølgende er vores europæiske gæster
blevet bedt om kort at reflektere lidt over
deres oplevelse her i Mariager, for nok har
vi jo alle selv vores oplevelser af festivalen, men hvordan blev den egentlig oplevet
af europæiske øjne?
Petra Schuatt skriver: Kære søstre og brødre i Mariager. Hvor var det nogle skønne
dage, min mand og jeg tilbragte i Mariager
i forbindelse med Den Politiske Festival.
Det var en meget spændende og inspirerende festival, og vi oplevede mange gode
debatter, som satte mange tanker i gang hos
os, og højdepunktet var de to gudstjenester
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i Mariager Kirke. Taizé gudstjenesten fredag aften og den økumeniske festgudstjeneste søndag. Det var meget opmuntrende
for mig at fejre gudstjeneste med så mange
kollegaerne fra Europa, og på den måde
opleve at vi er forenet i Gud. Det at synge
og bede sammen som en stor menighed, at
høre koret og ”Ordet” og dele nadver var
bare virkelig dejligt. At føle og opleve at vi
er forbundet med hinanden, det er så vigtigt i en verden, som står overfor så mange
udfordringer. At forene mange forskellige mennesker er i sandhed en forsmag på
den verden, Gud ønsker for os alle! Også
den måde hvorpå vi blev budt velkommen,
og de spændende diskussioner og samtaler vi havde omkring bordet med præster
og medlemmer af menigheden, er gode
minder, vi tager med os hjem. Vi håber at
kunne gengælde denne gæstfrihed i vores
landsby Waldbach i Tyskland. I skal alle
være velkomne!
James Rosie skriver: Når man kommer fra
UK, som har stemt sig ud af EU i 2016, var
det spændende at opleve, at der var en oprigtig følelse af fællesskab og fælles identitet igennem festivalen, uanset tro, politisk

overbevisning og nationalitet. Da jeg rejste
hjem, var jeg ked af, at UK ikke længere
er en del af EU. Vi deler så meget kultur,
værdier og ideer, som knytter os sammen.
Jeg var glad for at se så mange forskellige
mennesker deltage i de mange debatter og
events, ikke mindst unge mennesker. Ideer blev delt, og vigtigst af alt modtaget fra
hinanden. Det er så vigtigt, at vi er åbne
overfor andres synspunkter og giver plads
til andre meninger end vores egne.
Den engelske kirke er sammenflettet med
politik, men som tiden går stiller flere og
flere spørgsmål til, hvilken rolle kirken
skal spille politisk. Som kirke er det vigtigt, at vi taler imod social uretfærdighed,
samt forsvarer alle menneskers rettigheder
og værdighed. At være i det fællesskab af
både menighed og forskellige præster, jeg
oplevede ved festivalen, var meget inspirerende. At høre de personlige beretninger
og synspunkter var en stor fornøjelse. Jeg
følte mig meget inspireret. Uanset om vi er
troende eller ej, har vi alle en forpligtelse
til at kere os om hinanden og vores planet,
og på den måde blev festivalen en berettiget
påmindelse om, at vi alle er en del af noget
større, end hvad vi til hverdag går og tror.
Anneli og Anika skriver:
Kære danske venner. Vi havde en dejlig
mulighed for at være i Mariager, mens der
blev holdt Political Festival of Europe.
Det var en fantastisk oplevelse at se, at menigheden var del af en stor politisk festival,
hvor deltagerne var så aktive i debatterne,
stillede spørgsmål og udtalte deres meninger om forskellige emner.
Esterne er meget mere passive i den slags
situationer og som regel ikke ret meget interesseret i politik.
Vi syntes, det er rigtig flot, at også kristne
er med i debatter, som handler om vigtige

temaer i samfundet, og at de er med til at
arrangere begivenhederne.
Kirken er ikke isoleret, men en aktiv del af
samfundet. Imponerende hvor mange frivillige var der med i forberedelserne og gennemførelse af det hele! Vi overnattede i det
dejlige gamle kloster, og det var jo der, hvor
de (for os) allervigtigste udenrigspolitiske
diskussioner blev holdt. Du går bare ned ad
trappen fra dit soveværelse, og så møder du
forskellige udenlandske ambassadører og
kan være med til spændende debatter!
Programmet var meget spændende, vi var
med til en del af det, men der var også
mulighed for at gå ture i den flotte gamle
by, ved havnen, nyde stemninger og have
en god snak med forskellige mennesker.
Det var superdejligt, at vi kunne være med
til spisning i de forskellige hjem hos menighedsmedlemmer. Det gav mulighed at
opleve mennesker - ikke kun til formelle
aktiviteter, men i deres miljø sammen med
familier og børn.
Vi oplevede glæde, hygge, gode samtaler
og utrolig lækker mad.
Gudstjeneste i den mangfoldighed – det
var virkelig økumenisk! Deltagerne kom
ikke kun fra menighedens og protestantiske
venskabskirker, men også fra pinsekirken.
Selvom vi kun var i Mariager et par dage,
føltes det, som om vi var af sted i en uge,
fordi der var så mange gode indtryk.
Da vi rejste hjem med fly, var der meget
tankevækkende, at vi næsten hele hjemturen fortsatte med at snakke om temaer og
spørgsmål, der blev rejst i debatterne.
Tusind tak for invitationen og et dejligt
samvær!

Kirkernes Julehjælp

Julen er en glædens tid, men desværre også en svær tid for mange familier, som kæmper
med at få enderne til at nå sammen - ikke mindst også på grund af dyre dagligvarer og
høje gas- og elpriser.
Mariager kirke uddeler derfor i år også julehjælp til værdigt trængende i samarbejde med
Mariagerfjord frikirke, Firkløver sognene og Falslev-Vindblæs sogn. Ansøgere skal bo i
et af de deltagende sogne eller i Mariagerfjord Frikirkes nærområde for at komme i betragtning til julehjælpen.
Hjælp til julehjælp
Ansøgning om julehjælp sendes til:
Ønsker du at støtte kirkernes julehjælp og
Sognepræsterne, Klosterstien 12,
dermed hjælpe med til, at juleglæden når
9550 Mariager
ud i alle afkroge af sognet, så kan bidrag
Mærk kuverten ”Julehjælp”
indbetales på Mariager kirkes julehjælpskonto
Ansøgningsfrist: torsdag den 8. december
(Selve uddelingen af julehjælp finder sted
i ugen op til jul)

Mobilepay: 93445

Ethvert bidrag til julehjælpen modtages
derfor med stor tak.
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Børn & Unge
Familie
Julegudstjenester gudstjenester
for Mariager skole,
Børnehaver,
Vuggestuer og dagplejer

Tirsdag den 13. december kl. 09:30
Børnehuset Regnbuen
Onsdag den 14. december kl. 10.00
Dagplejen

Minikonfirmander

Tirsdag den 20. december kl. 08.30
Mariager skole

Kirken er fuld af ”kirkemus” og dem
skal vi lære nærmere at kende i årets
minikonfirmandforløb, som er Mariager Kirkes tilbud til elever i 3. klasse.

Onsdag den 21. december kl. 10.00
Rabalderstræde

Vi skal samme med musene høre fortællinger fra bibelen, synge, gå på opdagelse i kirken, lege og bruge vores
fantasi og kreative evner.
Hygge med saft og kage og have det
muse-sjovt!
Minikonfirmand foregår i klostret på
følgende fredage:

Januar
13., 20. & 27.
Februar
3., 10. & 24
Eleverne i 3. klasse på Mariager skole
får også en direkte invitation.
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Onsdag den 18. januar kl. 17:00
Årets første familiegudstjeneste.
Efter den børnevenlige gudstjeneste er der
fællesspisning og hygge i Klostersalen.

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

Onsdag den 14. februar kl. 14:00
Fastelavns-familiegudstjenesten.
Efter fastelavnsgudstjenesten slår vi
”katten-af-tønden” i klosterhaven.
Når kattekonge og kattedronning er
fundet, er der varm kakao og fastelavnsboller til alle samt slikposer til børnene.
Børn må meget gerne komme udklædte!
Der er ingen tilmelding til ovenstående,
og det er gratis at deltage.

Fra børn, fulderikker og facebook . . . . .

Sandheden kommer snigende. Den er
der altid. Det kan godt være, vi ikke
bryder os om at høre den, men på et
tidspunkt tvinges vi til det. Den mest
uundgåelige sandhed er, at vi skal dø.
De, der ikke dør (endnu), skal til gengæld miste. Ulykkelig er verdens mest
ensomme menneske, der ikke kender
en eneste, hvis død vedkommende vil
sørge over.
Også i mindre skala skal vi miste. Nogle
mister hørelsen, jo ældre de bliver, og det
er bestemt ikke altid, at den ene sans kan
opvejes af en anden.
Tænk at Beethoven var døv, da han skrev
sine sidste værker; han har simpelthen aldrig hørt sin niende og sidste store symfoni. Symfonien, der i dag står som en af de
største og mest banebrydende monumenter
i musikhistorien: Aldrig har man set/hørt
en symfoni så lang, og aldrig før har kor og
solister medvirket i en symfoni.
Hvis Beethoven har fået hørelsen igen i de
evige haller, kan han måske sidde og lytte med, når EU’s hymne til Schillers digt
“Freude, schöner Götterfunken” bliver
spillet.
Bach var næsten blind, da han skrev sine
sidste og vægtige værker.
Det er ikke uden omkostninger at blive
gammel.
Facebook
Facebook kan utrolig mange ting. Nogle
ting er gode - en hel del er mindre gode
eller ligegyldige.Man kan dog følge med i
mange ting. Hvis jeg skulle læse alt, som
mine facebookvenner skrev, ville jeg næppe få tid til at spise eller sove.
Derfor er en af verdens bedst bevarede

hemmeligheder Facebooks algoritme, der
bestemmer, hvad man får at se - og hvad
man ikke får at se. Jeg ved, at jeg får det
at se, som facebook tjener penge på - og så
lidt mere, og en dag for et stykke tid siden
kom en nedslående besked.

Det skulle jo ske - en dag
Intet varer evigt!
Selvom Woody Allen temmelig spøgefulgt
sagde, at han mente evigheden kunne blive
lidt langtrukken - især hen imod slutningen, så er der ikke meget, der varer evigt.
Det ældste spilbare orgel i Europa befinder
sig i Sion i Schweiz og har piber fra 1435.
Det er jo i virkeligheden ikke særligt gammelt i sammenligning med Big Bang.
Bernard Aubertin, der jo har leveret orglet
til Mariager kirke, har haft sit orgelbyggeri siden 1978, men i december dette år er
det slut.Ikke flere Bernard-orgler til denne
verden.
Det var den besked, den engelske professor
Nigel Allcoat bekendtgjorde på facebook,
og det var beskeden, som jo skulle komme
en dag.

Ind imellem har jeg spekuleret på, hvordan
det overhovedet er lykkedes vores kunstneriske orgelbygger at sende en faktura, når
nu noget så simpelt som at få Internet og
mail til at fungere virker som en uoverstigelig vanskelighed.
Lige siden jeg lærte Bernard Aubertin at
kende, har jeg dog været klar over eén ting:
Hans orgelbyggeri var ham. Det har aldrig
været en mulighed, at firmaet kunne overdrages til andre eller opkøbes af et større
firma.
Kunstneren styrer sit skaberværk, og det
kan ikke videregives.
Hvilket orgel er dit bedste?
“Det næste”.
Bernard kan jo ikke vide, at det rimer på
dansk, men det er hans standardsvar på et
ligegyldigt, men meget ofte stillet spørgsmål.

En kunstner
Orgelbyggeren Bernard Aubertin er en
kunstner. Om man i lagerforvalterens fædreland betragter det som positivt eller negativt, må være ens egen sag.

Da orglet i foråret 2010 blev marmoreret,
sneg der sig et diskret billede af orglets
skaber ind i feltet over organistens
hoved til højre.
Bernard Aubertin er meget stolt over at
være blevet afbilledet.
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Nu, hvor han lukker sit orgelfirma, kan
man dog godt tillade sig at gøre regnebrættet lidt op.
Sandheden er, at i en lille rosenfyldt jydsk
landsby, står Bernard Aubertins andenstørste orgel. (Ikke helt sandt; der er et større
i Japan)
Nu er det jo heller ikke størrelsen, men gørelsen det kommer an på, og at jeg mener,
orglet i Mariager er hans bedste instrument,
er måske lidt farvet af lokalpatriotismen,
men at organister fra det meste af verden
giver udtryk for det samme, gør mig da en
anelse stolt. (Det var en underdrivelse!).

Goddag: En Stradivarius - tak
“Ja, så gerne. Det bliver 109 millioner kroner”, men så må man håbe at violinkassen
følger med.
Ingen ved, hvornår nogen får den tåbelige
idé, at skille sig af med orglet i Mariager;
male det over, eller lave en eller anden populistisk ændring. Et orgel er ikke hverken
let at sælge eller let at stille op et andet sted.
Ordet nagelfast klæber lissom til instrumentet. Stradivarius-violiner, der i dag er
en hel del dyrere, end de var, da de blev
bygget, er unægtelig lettere at tage med sig
rundt i verden, og ingen kan være i tvivl
om, at de holder en god pris.

Det er jo lidt sjovt, at Bernard Aubertins orgelbyggeri har til huse i et nedlagt kloster, når
nu Mariager kirke engang var en klosterkirke.
Tænk, at Mariager kirkes 10 meter høje og knapt 10 tons tunge orgel har stået inde i
disse bygninger og kunnet spille, for derefter at blive skilt ad i tusindvis af dele og fragtet
gennem Frankrig og Tyskland over den dansk-tyske grænse (uden forsinkende grænsekontrol) for at blive pakket ud og samlet i den kirke, hvor instrumentet forhåbentlig vil
blive stående i århundreder.

8

Det får andre svar på
Spoler man tiden to- eller trehundrede år
frem, håber jeg da virkelig, at instrumentet
i Mariager klosterkirkes vestende vil spille og fornøje folk med god musik, men af
gode grunde kan jeg jo ikke vide det, med
mindre jeg sidder ved siden af Beethoven
og Bach i evighedens himmel og holder
minutiøst styr på det jordiske som en anden
djøffer.
Jeg tror dog på, at passer kommende generationer godt på instrumentet, spiller det
ved århundredeskiftet 2300 og senere end
det.
Jeg er sikker på, at det er muligt, for i dette
instrument er der ikke gået på kompromis
med kvaliteten et eneste sted.
Vi har dog ikke mistet
Der findes ca. 600 stradivariusser i verden
og 60 millioner violinister, der gerne ville
prøve at spille på en, men det er de meget
få forundt.
Der er under 40 Bernard Aubertin-orgler i
verden og knapt så mange organister som
violinister, men der er rigtig mange, der
gerne vil spille på det.
Nok kommer der ikke flere Bernard Aubertin-orgler, og det er et tab, men vi i Mariager har ikke mistet.
Vi har fået. Vi fik et instrument, mens tid
var.
Om eftertiden sætter lige så stor pris på det,
som jeg gør, vil tiden vise.
Jeg er i hvert fald stolt over en by, der havde modet til dette projekt, og så slap vi jo
helt utrolig billigt.
Hvad er 12-13 millioner i forhold til en
flytbar stradivarius?
Af kirkens orgelgale
og lidt orgelstolte organist

5 koncerter i de 3 vintermåneder

Onsdag d. 7. december kl 19:30: Klosterkorets julekoncert (gratis)

Efter et par års ufrivillig pause skulle det nu igen være muligt at afholde Klosterkorets årlige julekoncert.
På programmet er Christmas Carols, danske julesalmer og andet fra godteskuffen. Efter koncerten er der mulighed for at gå med over i
Munkesalen og få en juleæbleskive og en kop adventskaffe eller julethe.

Søndag d. 18. december kl. 19:30: Julesalmemaraton (gratis)

Sidste gang, der blev afholdt julesalmemaraton, var i 2019. I mellemtiden har coronaen sat fællessang på tv-kortet, og nu bliver der
så igen mulighed for at synge med på uddrag af 24 advents- og julesalmer i Mariager kirke, der traditionen tro kun vil være oplyst af
stearinlys, når der afholdes julesalmemaraton.
Alle tekster vises på storskærm, og det plejer at være en stor og stemningsfuld optakt til julen.

Søndag d. 8. januar kl. 16:00: Nytårskoncert (gratis)

Det er også et par år siden, der sidst var nytårskoncert på den første tømmermandsfrie søndag i januar, men nu er der mulighed for at
høre musik af Mozart på kirkens lille elegante kisteorgel og stor musik af bl.a. Bach og Hartmann spillet på kirkens store instrument.
Ved orglerne sidder kirkens organist.

Lørdag d. 28. januar kl. 11:00 Taffelmusik-koncert (gratis med mulighed for spisning - (knapt så gratis))

Om det er taffelmusik, ved jeg egentlig ikke, men det kunne det sagtens være, når musikere fra Randers Kammerorkester spiller musik
af de tre wienerklassikere Mozart, Süssmayer og Beethoven ved en formiddagskoncert, der varer en times tid.
Har du lyst til at tage med ud at spise frokost efter koncerten, er der reserveret et antal pladser på Café Salt til en frokostbuffet efter
koncerten kl. 12:30.
Du reserverer en plads ved henvendelse til kirkens organist enten personligt, via mail: organist@mariagerkirke.dk eller SMS 61 35 54
47. Man betaler selv for mad og drikkevarer (ca. 150 kr. for en frokostbuffet + drikkevarer).
Da der kun er et begrænset antal pladser, er der ikke reserveret plads, før du modtager en frokostbekræftelse fra kirkens organist. Det
plejer at forløbe gnidningsløst, så mon ikke det også gør det denne gang.

Torsdag d. 9. februar 19:30 Klaveraften i Munkesalen (50 kr. - kun 60 pladser)

Der er fornemt besøg fra Paris, når Maria Bundgaard - en dansk pianist med polske rødder og bosiddende i Paris - gæster Munkesalen
til en klaveraften med musik af franskmændene Debussy og Ravel, den russiske Rachmaninov (der jo ikke aner noget om nutidens
storpolitik) og den meget spændende estiske komponist Arvo Pärt.
Der er et begrænset antal pladser (ca. 60 siddepladser) i Munkesalen, så det er en rigtig god idé at købe/reservere billet på forhånd. Det
er rørende billigt 50 kr. for fremragende levende musik i smukke rammer.
Billetter kan købes/reserveres ved henvendelse til kirkens organist (se ovenfor) eller via billetsalgslink på: musik.mariagerkirke.dk
God musisk fornøjelse!
Kirkens organist Mikael Ustrup, der nu også trakterer med dejlig musik hver søndag formiddag - skal han sige det sæl.
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December

Gudstjenesteliste

04. kl. 10:00

2. søndag i advent

Lukas 21,25-36

EM

11. kl. 10:00

3. søndag i advent

Matthæus 11,2-10

JDKR

18. kl. 10:00

4. søndag i advent

Johanes 1,19-28

EM

24. kl. 11:00

Juleaften

Lukas 02,1-14

JDKR

24. kl. 14:30

Juleaften

Lukas 02,1-14

EM

24. kl. 16:00

Juleaften

Lukas 02,1-14

JDKR

25. kl. 10:00

Juledag

Lukas 02,1-14

JDKR

26. kl. 10:00

2. juledag

Matthæus 23,34-39

EM

31. kl. 16:00

Nytårsaften

JDKR

08. kl. 10:00

1. sø. ef. hellig tre konger Lukas 2,41-52

JDKR

15. kl. 10:00

2. sø. ef. hellig tre konger Johannes 2,1-11

EM

18. kl. 17:00

Familiegudstjeneste

EM

22. kl. 10:00

3. sø. ef. hellig tre konger Matthæus 8,1-13

JDKR

29. kl. 10:00

Si.sø. ef. hellig tre konger Matthæus 17,1-9

EM

05. kl. 10:00

Søndag septuagesima

Matthæus 20,1-16

JDKR

12. kl. 10:00

Søndag seksagesima

Markus 4,1-20

EM

19. kl. 10:00

Fastelavns søndag

Matthæus 3,13-17

JDKR

19. kl. 14:00

Fastelavnsfamiliegudstje- Matthæus 11,25-30
neste m. tøndeslagning

JDKR

26. kl. 10:00

1. søndag i fasten

Matthæus 4,1-11

JDKR

05. kl. 10:00

2. søndag i fasten

Matthæus 15,21-28

EM

Januar

Februar

Marts

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen EM = Edith Mark

Plejehjemsgudstjenester - Fjordvang
23.12 kl. 10:00 v. Jacob Krogh Rasmussen
27.01 kl. 10.00 v. Edith Mark
24.02 kl. 10:00 v. Jacob Krogh Rasmussen
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Siden sidst
Døbte

Sylvester Shakhovtsev Alber Jensen
Ellie Markvard Lundorff
Marius Melias Tranum Villadsen
Atlas Le Straarup
Ingeborg Alrø Gade
Josefine Winther Iversen
Lauge Milter Bøgh

Begravede og bisatte
Krista Jensen
Hans Jørn Møller Fredberg
Asken spredes

Knud Erik Andersen
Ruth Skou Christensen født Nielsen
Anette Petersen født Olsen
Esther Nielsen født Bruun
Hircha Pedersen født Andersen
Bjarne Vagn Knudsen
Almen kirkegård, Aalborg

Holger Verner Andreassen
Vestre kirkegård, Aarhus

Erik Anton Haahr
Niels Kristian Larsen
Mikael Krogh

Velsignede
Maj Sabroe & Niels Alstrup
Kristina Holse Wilhelmsen &
Kristian Wilhelmsen
Louise Kuhlmann Asferg &
Alex Kuhlmann Asferg

Siden sidst
Viede

Thea Hedemann Vestergaard &
Jonas Glerup Kristensen
Line Skærup Hougaard &
Christian Sjælland Andersen
Bolette Maagaard Nielsen &
Frederik Stryhn Andersen
Emily Modler Thiel Hansen &
Steffen Bach
Mette-Maria Rydén &
Erik Møller Andersen

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebil til
følgende gudstjenester:

11/12 - 15/1 - 12/2
Alle gudstjenesterne starter
kl. 10:00
Ring til:
Fjordens Taxa på

98 57 57 10
Bestilling senest kl. 12:00 om fredagen.

December

Andre aktiviteter

07. kl. 19:30
11. kl. 15:00
11. kl. 19:00
13. kl. 09:30
13. kl. 17:00
14. kl. 10:00
18. kl. 19:30
20. kl. 08:30
21. kl. 10:00
27. kl. 14:00

Klosterkorets julekoncert, gratis
Julekoncert, entré
Julekoncert, entré
Julegudstjeneste Børnehave
Aftensang, kaffe fra kl. 16:15
Julegudstjeneste Dagplejen
Julesalmemaraton
Julegudstjeneste Mariager skole
Julegudstjeneste Børnehave
Julevandring, Birgittaforeningen

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Munkesalen
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
P-pladsen

08. kl. 16:00
13. kl. 12:30
15. kl. 10:00
17. kl. 17:00

Nytårskoncert, gratis
Minikonfirmander første gang
Kirkefrokost og foredrag
Aftensang, kaffe fra kl. 16:15

Kirken
Klostersalen
Klostersalen
Munkesalen

17. kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Kirkekontoret

18. kl. 17:00

Familiegudstjeneste og fællesspisning

Kirken

20. kl. 12:30

Minikonfirmander

Klostersalen

27. kl. 12:30

Minikonfirmander

Klostersalen

28. kl. 11:00

Kammerkoncert, gratis

Kirken

03. kl. 12:30
07. kl. 17:00
07. kl. 18:00
09. kl. 19:30

Minikonfirmander
Aftensang, kaffe fra kl. 16:15
Menighedsrådsmøde
Klaverkoncert med pianist Maria Bundgård
Kr. 50,- i entré
Minikonfirmander
Fastelavnsfamiliegudstjeneste
med tøndeslagning
Minikonfirmander

Klostersalen
Munkesalen
Kirkekontoret
Munkesalen

Januar

Februar

10. kl. 12:30
14. kl. 14:00
24. kl. 12:30

Klostersalen
Kirken
Klostersalen
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Epifani

I julenat lod Gud sig åbenbare
for alle mennesker på vores jord,
da skærmet af en hellig engleskare
et barn blev født med himmelsk navlesnor.
Hvem kom og hylded denne lille pode,
der fødtes i en stald en vinternat,
så langt fra, hvor i Edens have grode
så frugtbart træer med pærer og granat’ ?

-

Hvem kom og hylded denne åbenbaring,
fordi de vidste, størst af alt på jord
den sande, dybe livsforklaring –
er barnet, nyfødt, svøbt i fremtids flor.?
Først kom de fattige, de arme hyrder,
som nær ved stalden vogte deres får,
de mennesker, som bærer armods byrder,
men rummer håbet trods de trange kår.
Så kom de vise mænd fra fjerne egne,
tre hedninge, som havde stjernen set;
de tilbad barnet, det, som allevegne
var blevet forudsagt af en profet.
For barnet er det håb, der er i vente,
et helt universelt symbol fra Gud,
det rummer lyset, som han kærligt tændte
og bragte livsmod over verden ud.
Det lille Jesusbarn er åbenbaring,
en sandhed, der i hvert et hjerte bor;
enhver kan ta den nåde i forvaring,
at størst i livet er det lille nor.
Om du er kristen eller har en relgion,
der stammer fra Trekongers fjerne egne,
så har i stjernens konstellation
vi fællesskabet, som vil aldrig blegne.

Vibeke Guldberg Madsen
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Mariagerfjord Korskoles Julekoncert
Mariager Kirke
11. december
kl. 15:00 og kl. 19:00
Få en oplevelse af de helt smukke og
kom i julestemning med Mariagerfjord pigekor, juniorkor, spirekor,
minispirekor, juniordrengekor og
drengekor.
Korene ledes af dirigenterne Christian Fris-Ronsfeld og Maj-Lis Hoffer
Henriksen og korene akkompagneres
af en professionel trio.

Billetter kan købes på www.place2book.com

Formiddagshøjskolen

Da køkkenet på første sal i klostret
skal renoveres, er forårssæsonens
opstart desværre endnu ikke fastlagt.
Datoer og foredrag vil blive annonceret i Mariager Avis og på kirkens
hjemmeside i begyndelsen af januar.
Formiddagshøjskolens styregruppe takker for en flot opbakning til
efterårets foredrag og ønsker god
jul og på gensyn til forårssæsonen
2023.
Billede fra præsternes studietur til Grækenland i Paulus’ fodspor.
Læs mere om den spændende og inspirerende tur i næste nummer af kirkebladet.
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Nyt fra kirkegården
Det var med lidt bekymring, at vi startede
op med grandækning i uge 43, da nålene på
vores gran til grandækningerne, helst skal
have frost, inden de afmodnes. Hvis de
ikke får frost, risikerer vi, at nålene tørrer
ud og dermed falder af grenene.
Vi fik at vide af vores granleverandører, at
der havde været lidt frost i plantagen, så vi
håber bare, at det er frost nok, som granen
har fået. Men vejret er vi på kirkegården
desværre ikke herre over.

Jeg fik d. 28. oktober en påmindelse på min
mobil med en ”mindedag” for 4 år siden.
Det var med vores hund, som dengang var
en hvalp på 3 mdr, og hun oplevede sit første snevejr. Hun havde virkelig en fest med
at suse rundt mellem snefnuggene og løbe i
det sjove hvide noget, der lå på jorden.

Nu sidder jeg så her, på samme dato i 2022,
og temperaturen udenfor ligger på 16-18
grader. Det er jo faktisk næsten sommervejr, men jo helt unaturligt for årstiden.
Her i efteråret har vi indtil nu kun haft en
dag med ganske lidt frost.
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Vi har som sædvanlig haft rigtig travlt med
at samle blade, så vi derefter kan granpynte
gravstederne.
Det bliver til tre store containere med blade, som vi skal have kørt væk.
Der bliver fjernet blade på kirkegården i
samme rækkefølge, som der grandækkes.
Derfor vil der være bunker af blade rundt
på kirkegården, som vi har revet sammen,
samt bunker af blade som gravstedindehavere har revet ud fra deres gravsteder, som
vi først fjerner, når vi er nået til den pågældende afdeling.
Vi er færdige med vores grandækninger
1-2 uger inde i december måned.
I oktober havde vi besøg af vores træple-

jere, da der var 4 træer på kirkediget ved
Klostergade, som vi har været nødt til at få
fældet.

Normalt får vi gennemgået vores store træer hvert andet år, men de her fire træer var
vi nødt til at fjerne nu, da de var i så dårlig
en stand, at det var til fare for både gående,
cyklister og køretøjer.
I januar vil gravstedsindehavere, der har
ydelser med årlig regning, få deres faktura
tilsendt i deres e-boks.
I de her krisetider med høje el-og varmepriser, har vi også været nødt til at se på vores forbrug ved kirke, kloster og kirkegård.
I mange af vores lokaler har vi spare/LED
pærer, og ellers bliver de energislugende
pærer løbende skiftet.
Lyset på kirkegården er som sædvanlig
tændt i perioder hver dag. Et par timer i de
mørke morgentimer og så nogle timer om
aftenen.
Lyset på kirke og kloster er blevet slukket,
men der vil blive tændt for det i ca. 14 dage
hen over jul og nytår.
Hermed vil personalet på Mariager kirkegård ønske læserne en glædelig jul og et
godt nytår.
Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius

Klosterhaven

Siden sidste kirkeblad udkom, har vi oplevet både varm sensommer og køligt efterår
og netop nu det store løvfald.
Det største projekt vi har haft gang i siden
sidst er, at vi har fået færdiggjort renoveringen af bålpladsen, så den nu fremstår
indbydende med 6 rustikke bænke omkring
bålet. Vi håber nu, at mange kan få fornøjelse af at bruge pladsen.
Derudover er tiden gået med det sædvanlige ”sæsonarbejde” så som ukrudtsbekæmpelse, tilbageklipning af brombær og
buske, fjernelse af selvsåede småtræer og
beskæring af frugttræer. Desuden har vi
holdt stien farbar, der går fra bålpladsen og
ud mod lågen, der åbner til rundturen omkring klostersøen. Stien har for øvrigt fået
navnet Søstien.
Når nu bladene er faldet fra træerne, skal
de rives sammen, og havemøblerne skal
sættes ind for vinteren. Herefter går vi i
dvale og ser med forventning frem mod det
nye forår i 2023.

Aftensang
i Munkesalen

Tirsdag den 13.december
kl. 17:00
v Grethe Holmriis
Tirsdag den 17. januar
kl. 17:00
v. Edith Mark
Tirsdag den 7.februar
kl. 17:00
v. Jacob Krogh Rasmussen
Der er kaffe på kanden
fra kl. 16:15

Med venlig hilsen
Havefolkene
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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.
KEL

16

Jeg har holdt efterårsferie på Endelave,
hvor vores familie har to huse, der kan bo
mange i – og det gør der. Det er i tidens løb
næppe undsluppet disse spalters læsere, at
vi har Endelave i vort hjerte i samdrægtighed med vort elskede Mariager, og det er jo
et fantastisk privilegium at have.
På Endelave har vi havet – i alle blå og
grønne nuancer lige udenfor døren og i
øjenhøjde med vores seng, når vi løfter
hovedet– I denne efterårsferie så vi mange mange bramgæs, grågæs, regnspover,
hjejler – og ikke mindst de lokale havørne. Desuden hilste vi på 18 fiskehejrer,
der stod som strunke soldater på en mark
– formodentlig på vej til de varme lande.
Vi fangede 65 skrubber og fem havørreder,
så vi er forsynet med fisk et stykke ind i
vinteren. (I den forbindelse gav min meget
romantiske mand mig et par Waders i 56
års bryllupsdagsgave, så vi kunne være 2
om at hente fisk!! – Jeg skylder dog at sige,
at jeg også fik parfume.)
Endelave er en meget flad ø – højeste punkt
7 og en halv meter – med en meget lille
skov, der i tidens løb har undergået diverse oversvømmelser og er delvis gået ud på
grund at saltvand i rødderne, så en del af den
står som spøgelsesskov med grå stammer.
Når vi tager til Endelave, er det altid med
lidt vemod i hjertet, at vi forlader Alstrup
krat, men vi får hurtigt meget igen, når vi
når Endelave.

Efterårsguld

Hjemkommet fra Endelave i forgangne uge
tabte vi nærmest vejret! Når vi kører ned
ad vejen til vort hus, ligger skoven lige for
– og haven. Hvilken farvepragt – hvilke
nuancer- hvilke farvespil! Her bliver havet til bladhavet - farverne er ubegribeligt
smukke, blot i andre nuancer. Vi kan ikke
se os mætte på farvespillet, for her er mange (andre) farver i spil.

Vi skulle selvfølgelig straks ud at gå tur i
den fantastiske efterårsskov – og det lyder helt vildt – men vi fór vild! Bladlaget i
skovbunden var så tykt og tæt, at gik forbi
vores vanlige sti – vi måtte tilbage og se,
hvor det egentlig var, vi plejede at gå, for
vi havde simpelthen misset stien! – Bladnuancerne er ubegribeligt smukke, og de
dækker hele skovbunden – man går på den
blødeste smukke bund, mens man kigger
op i de bladløse træer, der står som kæmpesilhuetter mod den meget lyseblå himmel, der absolut ikke ligner en efterårs/
vinterhimmel – og temperaturen står på 17
grader, og man har lyst til at smide jakken
og binde den om livet, fordi det simpelthen
er sommervarmt!
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;(jeg tror, jeg har den
med hvert år i novembernummeret af kirkebladet, men den er kun blevet smukkere
år for år – se selv).

Og selvfølgelig nyder vi det – og skræmmes! For det er jo ikke ”normalt” for årstiden, at vi stadig leger sommer, uagtet at
nogen mener, at det er normalt – ”sådan
svinger det jo gennem århundreder”, mener
nogle! Kæmpe skovbrande på jordkloden –
vilde orkaner og tsunamier hærger, mennesker dør i de vildeste oversvømmelser – og
her sidder vi trygt i lille Mariager og nyder
eftersommeren i fulde drag – og er kun ved
at kløjes i dynger af smukke farvestrålende
blade – det er da absurd – og samtidig skal
vi jo leve det liv, vi har (på ansvarlig vis.)
Rådyrene kender ikke til ansvarlighed i den
forstand – joh, dog for eget afkom, for de
æder stort set alt i vores have, og i den tid,
vi har været væk på ferie, har de nærmest
raseret det sidste af det, der var i køkkenhaven. Ikke at det gjorde det store, for de havde jo været der tidligere og ædt toppen af
rødbeder og bønner. Jeg har plukket 10(!)
bønner i år – og mine rødbeder er så små,
at der nærmest ikke er noget tilbage, når
de er skrællet! – Vi har nu besluttet at lave
urtehaven et andet sted – og indhegne ALT!
– Nåh, nej ikke kartofler og løg – dem kan
vi have for os selv, dem gider de ikke.

Ligesom al anden frugt i dette år har svampene ”båret” som aldrig før. Vi plejer at samle mange svampe, men i år var vi for tidligt
ude til de sædvanlige – kantareller, rørhatte – blomkålssvamp, og med for tidligt ude
mener jeg før regnen – og siden varmen, for
herefter eksploderede det! Svampe har altid
fascineret mig, og deres mangfoldighed i
form, farve og størrelse er nærmest uendelig. Fascinerende er jo den røde fluesvamp,
fordi den ligner et eventyr –og den er så indbydende og lækker at se på, at man kunne
fristes til at ville spise, men ethvert barn i
DK er i denne sammenhæng klar over, at
skønhed ikke altid er lig med spiselig, men
indbydende er den. Lettere er det at tage afstand fra den hvide og grønne fluesvamp,
fordi farverne er så golde og kolde.

Hver gang jeg har gået tur i skoven, har jeg
fotograferet svampe i alle afskygninger og
farver– gyldne, gule, brune, violette, lilla,
grønne, røde og hvide – de fleste er ikke
spiselige – men meget smukke. – Vi har i
år fundet overdådige mængder af champignon – ikke her, men på Endelave – selvom
vi i Mariager har søgt på de sædvanlige
steder, fandt vi næsten ingen. – Derimod
fandt vi rørhatte – store og flotte og uden
orm og snegle – de er gode i skiver på panden med løg og ovenpå lun hjemmelavet
leverpostej.

Der er i skrivende stund ca. 8 uger til jul,
og solen skinner, og der er 17 grader, og jeg
går stadig i sandaler! – Det er næsten naturstridigt at sende juleønske om glædelig jul
og fred på jorden – og jeg vil derfor ønske
for os her i Mariager og for alle mennesker
på hele den blå planet, som vi har fået ansvar for, at nytåret må bringe lindring til
lidende mennesker.

Så skønt vi ser vort efterår med gråd
og dog med glæde,
med hjertet vemodstungt i bryst
med øjet fuld af øjenlyst
ved bøgeskovens afskedsbal,
så ses vi dog i himmelhal,
hvor du har taget sæde,
og ingen mer skal græde.
KEL

Britt Lægsgaard
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Julevandring med De tre vise mænd
Ældre Sagen afholder
søndags Café

den 15. januar 2023
Efter gudstjenesten kl. 10:00
er alle velkomne til at gå med
over i klostret, hvor der serveres
en let frokost.
Britt og Knud Erik Lægsgaard
vil derefter underholde med
sange og fortællinger.

Tirsdag d. 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.
Det er gratis at deltage

Vellykket koncert med Kaare Norge
i Mariager kirke
Der var stort fremmøde til en rigtig god koncert med en
veloplagt Kaare Norge.
Han spillede mange, både kendte og mindre kendte numre,
og der blev klappet ivrigt af de 105 fremmødte tilhørere.
Mariager kirkes akustik gav guitaren en rigtig flot lyd
oveni hans både rutinerede og imponerende guitarspil.
Der er blevet vist stor tilfredshed med koncerten, og vi
håber, at der kan arrangeres lignende koncerter fremover.
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Vel mødt til et par
hyggelige timer.

Når det er mørkt og koldt

Året går på hæld, og det er tid til at berette
om Birgittaforeningens generalforsamling
og årsmøde, som fandt sted den 27. oktober. Formanden var på studietur til Grækenland, så årsberetningen i ord og billeder
var lagt i hænderne på Anni Engedal, som
kunne berette om et år med mange fine oplevelser. Taget i kronologisk rækkefølge
var noget af det første, der skete, at der kort
før jul 2021 blev hugget hul til en dør imellem de to rum forneden i Birgittahuset for
at give et bedre indeklima. Det er blevet supergodt. Den lille stue er nu et fint soverum
med to senge. Huset har været godt besøgt
hen over sommeren. Det er dejligt med tilfredse, ja nærmest begejstrede hilsner fra
dem, der har sovet i huset.

eningen. Mange af vores vandringer har
Anni planlagt og prøvegået. Vi håber, at vi
fortsat må trække på hendes store kendskab
til vandreruter i og omkring Mariager. Heldigvis bliver hun som suppleant sammen
med Helga Iversen. Som ny i bestyrelsen
blev Ole Kruse valgt. Kirsten Thomsen,
der hidtil har været suppleant, ønskede
ikke genvalg. Vi vil savne Kirstens glade
og gode humør. Til gengæld kan vi glæde
os over at sige velkommen til Bente Drejer
som ny tredje suppleant.
Efter generalforsamlingen fortalte Lise
Palstrøm om pilgrimsvandring og undren
-illustreret af smukke billeder. Det betyder
mindre, hvor lang en vandring er, og hvor
den går hen. Det, der er vigtigt, er, at man
går med et åbent sind. Gør man det, så er
der nærmest ingen grænser for, hvad man
kan komme til at opleve og undres over.
Det er forskelligt fra person til person,
hvad vi hører, ser og undres over.
En af årets fine oplevelser har for mig været midsommervandringen med afslutning
i klosterhaven omkring bålet. Som det nok
var forventet, sang vi ’Vi elsker vort land’
og andre sommersange. Mindre forventeligt var det, at én foreslog ’Malebrok er død
i krigen’. Der blev en lille forundringspau-

se, før vi fik en forklaring på det ønske.
Jeg vil gerne takke alle, der på forskellig
vis i årets løb har været med til at bakke op
om Birgittaforeningens arbejde. Nogle gik
med mange kilometer, mens andre var med
i tankerne. Tak også til menighedsrådet for
godt samarbejde.
Lad mig slutte med at gentage, hvad én
sagde efter midsommervandringen: Den
her aften vil jeg tænke på til vinter, når
det er mørkt og koldt!
Nu er det efterhånden ved at være vinter,
og det er vigtigt med et forråd af gode lyse
minder. Til næste år byder vi på nye vandringer at forundres over, men inden da, så
husk den traditionsrige julevandring tirsdag den 27. december, hvor Jørgen Kruse
læser om De tre Vise Mænd. Vi mødes på
kirkens p-plads kl. 14.00 og går en tur på
ca. 2 km i roligt tempo i kuperet terræn.
I ønskes alle en glædelig adventstid – og
at I har noget godt at tænke på, når det er
mørkt og koldt.
Birgittaforeningen / Grethe Holmriis

Det plejer ikke at være kedeligt, når Stella
Andersen beretter om årets regnskab, og
i år var ingen undtagelse. Foreningen kan
glæde sig over en god økonomi.
Anni Engedal ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Det er vi kede af, for Anni har
gennem årene gjort et stort arbejde for for-
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Juleaften

Julegudstjenester i Mariager kirke
24. december 2022
Kl. 11:00 v/JDKR
Kl. 14:30 v/EM
Kl. 16:00 v/JDKR

Champagne
efter gudstjenesten

Nytårsaftensdag 31/12 kl. 16:00
Vi nyder et glas champagne og lidt
kransekage efter gudstjenesten
nytårsaftensdag og ønsker hinanden
et velsignet nytår.

Mariager kirke
ønsker alle en
glædelig jul og et
velsignet nytår

