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Indholdsfortegnelse

Barselsvikar

En hilsen fra barselsvikaren for Stine 
Tougaard, den nye sognepræst.

Kære alle i Mariager sogn.

Som jeg og alle andre kan se på kirkens 
hjemmeside, så er alle, der har læst den, 
allerede klar over, at I får en “ny” præst ind 
i “Huset” som vikar for Stine Tougaard. Det 
glæder jeg mig vanvittigt til. Ikke mindst 
glæder jeg mig til at lære jer alle at kende. 
Mit navn er Cicilie Inge Poulsen. Jeg er ny 
- men kun i præstefaget, som jeg glæder 
mig rigtig meget til at lære og til at være 
en del af sammen med Jacob Duevang 
Krogh Rasmussen   

Jeg er østjyde, 52 år, født og opvokset 
i Ødum, der ligger lige præcis mellem 
Århus og Randers – En lille landsby, der i 
motorvejssproget ligger lige ved Hadsten 
afkørslen. Jeg er opvokset på landet, 

med alt hvad det indebærer 
og er af en generation, hvor 
jeg som barn måtte hjælpe til i 
landbrugets cyklus. 

Derudover er jeg fra et hjem, 
hvor aktiviteten i foreninger, 
kirke og samfund har været stor, 
hvilket har smittet af på den 
måde, som jeg ser verden. 
Efter et langt arbejdsliv i 
forskellige lejre, startede jeg 
med at læse teologi i en alder af 
43 år efter en stor personlig krise. 
I de sidste ni år har teologien 
været min største beskæftigelse. 
Teologisk er jeg ikke præget 
af nogen bestemt retning. Jeg 
hælder dog til det økumeniske 
perspektiv – ligesom jeg som 
menneske er meget rummelig. 

Jeg ønsker både som menneske og som 
præst at møde alle i menigheden – såvel 
som det enkelte menneske – der hvor det 
befinder sig i nuet. Bevidst om at både 
mennesket og øjeblikket kan forandre sig 
på ganske kort tid. 
Uddannelsesmæssigt er jeg en familiær 
mønsterbryder og har et idealistisk 
menneskesyn. Etikken har optaget mig 
meget undervejs i mit studie. Gennem 
mit studie er jeg derfor mere og mere 
kommet til at tillægge etikken en radikal 
betydning. Jeg efterstræber – både i tanke 
og handling – at elske min næste som mig 
selv – opmærksom på, at dette ikke altid er 
helt let. Jeg ønsker og håber, at I vil opfatte 
mig som åben, tilgængelig og synlig for 
alle, der måtte ønske min hjælp, støtte eller 
blot min tilstedeværelse.
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Jeg afleverede mit speciale den 27. 
januar 2012 og startede den 30. januar på 
præsteuddannelsen, som afsluttedes den 
8. juni i år, hvorefter Mariager sogn bliver 
mit første job som præst.  

Ud over teologien er min store interesse 
mennesket. Hvordan vi som mennesker i 
nærhed kan udvikle os til at blive bedre 
mennesker. Det, set ud fra en dyb vished 
om, at vi, i vores naturlige relation til Gud, 
Jesus Kristus og hinanden, vil finde os 
selv.
Derudover har jeg en kreativ åre, jeg 
trækker på i alt, hvad jeg laver. Jeg maler 
billeder og er gerne udstiller. Derudover 
syr jeg meget af min datters tøj og til andre, 
når det gælder deres store begivenheder. 
Ud over det kreative elsker jeg at vandre 
i naturen. En passion jeg fik udvidet med 
en pilgrimsvandring på Caminoen i Nord 
Spanien i sommeren 2011.

Familiært har jeg to børn en dreng på 23, 
der bor for sig selv i Århus og en pige på 
16, der er i gang med sin uddannelse i 
Århus. Jeg har været eneforsørger af dem 
de sidste 15 år.

Mit arbejdsliv, familieliv og uddannelse 
har båret præg af, hvordan mit liv som 
menneske har udviklet sig på godt og 
ondt. Det har udviklet sig i samspil med de 
relationer jeg har og har haft med andre 
mennesker. Dermed har arbejdslivet, 

familielivet og uddannelserne, ikke 
mindst, givet mig en god fornemmelse 
men også en meget stor respekt over for 
andre mennesker både menneskeligt og 
åndeligt. 

Præsteembedet er en gammel drøm 
– eller anderledes sagt - et kald. Mit store 
ønske om at stå på prædikestolen og 
udbrede det glædelige budskab, får jeg 
om lidt udfriet hos jer.  Jeg glæder mig 
rigtig meget til i virkeligheden at finde 
ud af, hvad præstegerningen indebærer, 
og hvordan kirken fungerer »indefra«, 
samt til at bruge min teologiske viden i 
praksis. Jeg glæder mig rigtig meget til 
at være en del af jeres menighed i Stine 
Tougaards barselsperiode og til at møde 
jer alle sammen.

De Bedste tanker Cicilie Inge Poulsen
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Mørket er over os og omslutter os nu 
næsten hele dagen. Snart har mørket 
opnået sit højeste, det er enden, »omega« 
på endnu et år, der er gået. Tiden er nu 
til at sætte sig ned og tænke over den 
tilværelse, vi er en del af. Hvem vi er, og 
hvad vi vil gøre bedre? Hvad vi vil lave 
om på? Det er tiden til en opgørelse af det 
gamle, før vi kan møde lyset, det nye, det 
»alfa« som er den nye begyndelse.

Advent, hvad kommer det af og hvad 
betyder det?
Advent. Når man siger ordet på dansk, 
lyder det umiddelbart, som om det 
handler om at vente. Og det er ikke helt 

forkert. I adventstiden venter vi nemlig på 
det, der sker i julen. 
Advent er en forkortelse af det latinske ord 
»Adventus Domini«, der betyder »Herrens 
komme«, hvilket er bekendtgørelsen 
af» at noget skal komme« og er 
forberedelsestiden, hvor vi gør os parate 
til det, der skal komme: Jesu fødsel den 25. 
december. Det er tiden, hvor vi forbereder 
os på Jesu fødsel, der er en inkarnation af 
og genkomsten af Guds kærlighed. I Jesus 
inkarnerer Gud sig som menneske som en 
af os for, at vi som mennesker bedre skal 
kunne kende ham og forstå, hvad Guds 
kærlighed er. »Du skal  else Herren din Gud 
af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af

Advent
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hele din styrke og af hele dit sind, og din 
næste som dig selv« (Luk. 25.27), hvilket 
Mattæus udfolder som: »alt, hvad I vil, at 
mennesker skal gøre mod jer, det skal I også 
gøre mod dem« (Matt. 7.12).

Bibelsk set er der især to personer, man 
forbinder med advent, nemlig profeten 
Esajas fra Det gamle Testamente og 
Johannes Døberen fra Det nye Testamente. 
De peger begge væk fra sig selv hen på 
Jesus, som skal komme.

Johannes Døber baner vejen for Jesus og 
fortæller folk, at Jesus er på vej. Johannes 
siger �l folk, at de skal blive døbt med 
vand som tegn på, at de bliver vasket rene 
udvendigt og indvendigt for alt det, de har 
gjort, så de dere�er kan omvende sig �l 
Gud og Jesus. Bage�er vil Jesus 
komme og døbe med ild og 
Helligånd. 
Esajas peger hen på Jesus, fordi 
han i Esajas’ Bog som profet 
taler om en ung kvinde, der 
skal blive gravid og føde en søn, 
som skal få navnet Immanuel, 
der betyder ’Gud med os’. I 
Det nye Testamente forstås 
Jesus’ fødsel som en opfyldelse 
af Esajas’ profe�er, og de ses 
derfor som et forvarsel om, at 
Jesus skal komme.

Forberedelses�den  
Første søndag i advent er det 
kirkelige nytår. Advents�den er 
forberedelses�d �l julen, hvilket 
også afspejler sig i salmerne om 
Guds lø�er �l mennesker om 
en frelser. Men advents�den er 
oprindeligt tænkt som en faste- 
og bods�d, hvor man gennem 
afsavn forberedte sig �l julen, 
hvis glæde blev så meget desto 

større. Det er �den, hvor vi kan rense os 
selv både udvendigt og indvendig og gøre 
os klar �l det nye. Det er �den, hvor vi kan 
reflektere over det forgangne, og hvor man 
forbereder sig �l den åndelige »oplevelse«, 
som forestår ved fejringen af Jesu fødsel. 
Adventen er derfor �den, hvor vi skal høre 
om, at vi skal leve vores liv med re�dig 
omhu, om verdens undergang og om livet 
som er en fest. 

Adventens farver
Advents�dens lilla farve er forberedelsens, 
bodens og fastens farve. I �dligere �der 
fastede man i advents�den for at gøre 
plads til julen - både konkret og i overført 
forstand.  
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Adventen er tiden, hvor vi forbereder os 
på julen ved at tænde adventskransen, 
købe gaver, lave julepynt og konfekt, 
bage brunkager og koge klejner. Ja! I dag 
tager vi næsten alle sammen forskud på 
julen med kalendergaver og julefrokoster 
i adventstiden. Det er måske derfor 
adventen i dag har så mange forskellige 
farver: rød, hvid, grøn, guld – ja alle julens 
farver, ja! - er festens farver.

Jul i adventstiden
I dag har vi en helt anden måde at 
forberede sig på end tidligere tiders 
faste, men måske det i virkeligheden 
er et udtryk for at julens glæde over, at 
Jesus ER kommet, er så stærk, at den 
med tiden er kommet til at lyse langt ind 
i forventningen om, at han SKAL komme. 
Det er blevet til en selvfølgelighed, hvor 
vi i dag i adventstiden fester og fejrer 
mere, end vi reflekterer. Vi har glemt, hvad 
adventen rent faktisk betyder. 

Det er nu en synd og skam, at vi skøjter 
hen over adventstiden og går direkte til 
julen - til festen. Adventstiden er en rigtig 
vigtig tid med dens håb, længsel, bod og 
eftertanke. Adventen skulle gerne blive 
tiden, hvor vi erkender behovet for, at 
Jesus kommer til jorden. Erkendelsen af, at 
vi igen og igen har brug for at høre Guds 
ord. Høre om Guds handlinger for at vi i 
spejlet af dem kan blive bedre mennesker. 
Adventen er altså forberedelsen til det nye, 
der skal komme til en ny begyndelse på 
livet.

Ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og et rigtig 

dejligt og fantastisk 
godt nytår.

Cicilie Inge Poulsen 
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Flugten til Ægypten
af Vibeke Guldberg Madsen

Da Herodes en morgen spejlede sig
og vented’ det vante svar:

”Ingen i riget står mål med dig,
din styrke og magt er klar”,

hørte i stedet han disse ord:
”Du er stor og har magt, men vid,

han, som er større end dig, kom til jord
her i den sidste tid.

Kærlighedskongen, din overmand
er født og vil vokse i styrke,

han skal regere i himmel, på land,
folket ham glad vil dyrke.”

Herodes blev bleg af raseri
og hidkaldte straks sine mænd:
”Dette udsagn til intet skal bli’,
spænd jeres sværd ved lænd,

dræb alle nyfødte drengebørn,
vis ikke ringeste nåde;

vingeskyd spådommens kærlighedsørn,
lad aldrig hans budskab råde!”

Alle små drenge blev slået ihjel,
Herodes fik bragt deres hjerter,

han tro’de sin fremtid sikret og vel,
så stort på forældrenes smerter.

Men kærlighed er den stærkeste magt,
som altid vil finde en vej,

og lysets engle om barnet stod vagt
til glæde for dig og mig.

Jul er det tidspunkt, hvor spejlets mørke
nådigt bli’r vendt til lys,

kærlighed efter misvækst i tørke
i ørk’nens sandfyldte gys.

Vi må tro, selv om mørket varer
endnu en tid, at det ender;
magtbrynde fly’r og farer

for lyset, som kærlighed’n sender.
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Søndag den 3. februar er Kyndel-
missesøndag og i den anledning vil 
søndagens gudstjeneste være en 

Kyndelmisse aftengudstjenesten 
kl. 17.00 

med masser af levende lys efterfulgt af 
hjemmelavet varm suppe i Munkesalen.
Kyndelmisse eller Mariæ Renselsesdag 
er en gammel dansk helligdag, der falder 
hvert år den 2. februar. Dagen er også 
blevet kaldt Kjørmes Knud. Kyndelmisse 
er en fordanskning af den latinske Missa 
Candelarum, som betyder lysmesse. 
Kyndelmisse er dagen, hvor det markeres, 
at halvdelen af vinteren er gået. Samtidig 
markerer dagen også, at der nu er gået 40 
dage siden Jesu fødsel, og Jomfru Maria 
kunne derfor fremstilles i templet, så 
hun kunne gennemgå den traditionelle 
renselse, hvorfor Kyndelmisse også kaldes 
Mariæ Renselsdag. 
Kyndelmisse forbindes også med varsler 
om det kommende forår og høsten: f.eks. 
hvis det blæser så meget, at 18 kællinger 
ikke kunne holde den 19. ved jorden, så vil 
foråret snart være på vej, og »Kjørmes tø er så 
godt som 100 læs hø«. En tommelfingerregel 
for bønder ved Kyndelmisse var, at de 
skulle have halvdelen af foderet til dyrene 
tilbage, da dyrene først kunne komme 
på græs i maj måned. Som forskellige 
varsler er knyttet til Kyndelmisse, er også 
forskellige spiser knyttet til dagen, både 
kraftig suppe, pandekager med øl og snaps, 
og stuvet hvidkål med flæsk og pølse. Alle 
dejlige retter, men vi vil dog ved vores 
kyndelmissegudstjeneste holde os til en 
god varm suppe!

Vel mødt til Kyndelmissegudstjeneste 
3. februar kl. 17.00.

Fastelavn - Familiegudstjeneste
Den 10. februar kl. 14.00 

fejrer vi fastelavn i Mariager Kirke – for 
børn, forældre og bedsteforældre.

Efter en gudstjeneste i børnehøjde 
slår vi katten af tønden i klosterhaven, og 

bagefter er der slik, kaffe, sodavand og 
fastelavnsboller til alle i klostret.

Børn må meget gerne komme udklædte.

Kyndelmisse og suppe
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Gudstjeneste og Ikon-fernisering

Lørdag den 19. januar fra kl. 9-14 

Er der temadag for konfirmanderne, hvor 
vi vil arbejde med ikoner. Vi får besøg af to 
kunstnere, som vil fortælle om ikoner og 

lære konfirmanderne at lave en selv.
De tidligere konfirmanders ikoner har været 

beundret af mange, da de var udstillet i 
kirken. Derfor vil vi efter gudstjenesten 
søndag den 20. januar kl. 10.00 holde 
en lille fernisering i forbindelsen med 

kirkekaffen. Her vil det være muligt at se 
konfirmandernes ikoner, og kunstneren 

Anna Steenberg vil også være til stede og 
fortælle lidt om ikoner og processen med at 

lave dem. 

Alle er velkomne.

Indsamlingsliste

Mariager Kirkes menighedsråd har 
vedtaget en ny indsamlingsliste med 
formål og foreninger, der skal støttes 
med de penge, der gennem årets løb 
ved søndagens højmesse ligges i kirkens 
indsamlingsbøsser. Indsamlingslisten ser 
sådan ud:

Januar – marts: Folkekirkens nødhjælp
April – juni: Kirkens korshær

Juli – september: Danmission
Oktober – december: Julehjælp
Alle Helgens: Kirkens korshær

December (efter julehjælpen) inkl. 
juleaften: Børnesagens Fællesråd  

Ved gudstjenester med dåb samles der 
ind til dåbsbibler, så den dåbsbibel hvert 
dåbsbarn modtager ikke blot er en gave fra 
kirken men en gave fra hele menigheden. 

Ligeledes forbeholdes muligheden for på 
en given søndag at indsamle til aktuelle 
katastrofer og lignede.
Indsamlingslisten vil blive ophængt i 
våbenhuset, så der er mulighed for at 
orientere sig om formålet med søndagens 
indsamling.



Menighedsrådet 2013 - 2016

Fra det gamle råd fortsætter:  Anders 
Preben Andersen og Eva Forbech Elmose. 
Nyvalgt er: Poul Bo Nielsen, Lene 
Lundsgaard, Karen Bæk Iversen, Linda 
Susanne Stentoft Hoxer og Erna Marie 
Poulsen.
Som suppleanter er valgt: Lisbet Kjærgaard 
og Anna Rousing Hadsund.
På det første menighedsrådsmøde 

tirsdag d. 27. november skal rådet 
konstituere sig og vælge formand, 
næstformand, kontaktperson, kasserer og 
kirkeværge. Samtidig skal der nedsættes 
valgbestyrelse, kirke og kirkegårdsudvalg 
m.v. Resultatet vil blive bragt på kirkens 
hjemmeside.
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Følgende er fra 2. december 2012 valgt til det nye menighedsråd.

Altergang for gangbesværede
Alle, der ønsker det, kan komme til alters i hjemmet eller i kirken. Kan du ikke 

komme op til alteret, så aftal med kirketjener eller præst, og nadveren vil blive 
bragt til dig i kirken. Kan du ikke komme i kirke, så henvend dig til præsten og aftal 

altergang i hjemmet.



Menighedsrådet 2013 - 2016

Lene Lundsgaard, pensioneret lektor i dansk og 
engelsk, har arbejdet over 30 år i voksenundervisning. 
Fra 1988 blev jeg også hjorteavler i Alstrup sammen 
med min mand. Gik på efterløn i 2008 og engagerede 
mig i frivilligt arbejde, bl.a. omkring Ældrecenter 
Fjordvang, i Ældre Sagen, kommunens frivilligteam og 
Formiddagshøjskolen i Mariager.

Flere præsentationer følger i næste nummer.
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Mit navn er Lisbet Kjærgaard. Jeg er 50 år, og har 
boet i Mariager i godt 20 år, hvor jeg har arbejdet de 19 i  
bofællesskabet Enggaarden.  
Jeg er blevet suppleant i det kommende menighedsråd. 
Jeg har altid følt mig som en del af folkekirken, dens kultur, 
historie og betydning. 
Bliver det aktuelt, at jeg skal i menighedsrådet, er jeg 
klar til at løfte opgaven og vil arbejde for, at netop vores 
kirke i Mariager kan fortsætte med at være en aktiv del af 
lokalsamfundet.      

Karen Bæk Iversen
Jeg er 44 år og bor sammen med Bo og vores to døtre Anna 
Sofie og Frederikke.
Jeg blev opfodret til at lade mig opstille til menighedsrådet, 
og efter et par dages betænkningstid, var svaret givet.
Mariager Kirke er jo min kirke. Den store smukke kirke 
med det helt fantastiske kirkerum. De to nye præster, der 
træder så naturlig og dygtig på den sti, som vores tidligere 
præstepar anlagde med deres store engagement. Det nye 
orgel, der bruser og fylder rummet, der betjenes af meget 
kyndige hænder. De smukkeste sangstemmer, der daler ned 
fra oven. Og en altid frisk og frejdig hilsen fra personalet på 
kirkegården.
Alt det er Mariager Kirke for mig, og det ønsker jeg at være 
med til passe, pleje og udvikle. Jeg håber, at jeg kan bidrage med, at Mariager Kirke og Sogn 
altid vil være levende og nutidig samt at være med til at løse de udfordringer folkekirken står 
over for.

Her følger en præsentation af nogle af de nyvalgte menigheds-
rådsmedlemmer:
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8. januar
Hanna Broadbridge, valgobservatør, 
anti-apartheid-aktivist, kirkebygger og 
bedstemor: 
Sydafrika - Er fortidens apartheid forbi? 
Er drømmene blevet opfyldt? Hvad er 
vigtigst: demokrati eller arbejde? 

22. januar
Anne Marie Morris fortæller om sin 
kinesiske familie

5. februar
Edina Dzekic fortæller om en vellykket 
integration

19.  februar
Johan Herold, Aabyhøj: 
Grænselandets folk i ord og toner
»Jeg er fra et hjem med klaver. Min mor 
købte et på afbetaling.« har JH sagt.  
Hans glæde ved musikken er grundlagt 
i hjemmet i Esbjerg, og han er i dag en 
karismatisk musik- og sangformidler i 
livsglædens navn.

5. marts
Jørgen Nørgaard, Skjern, genfortæller 
Hans Kirks »Fiskerne« med kommentarer
»På baggrund af mine samtaler med 
personerne fra romanen og kendskab 
til Harboørefolk, sammenholdt med 
forfatterens liv og politiske syn, har 

jeg den indgangsvinkel til 
»Fiskerne«, at der aldrig er 
skrevet noget bedre om »de 
hellige« end netop denne 
roman. Forfatterens sympati 
er ganske på den lille gruppes 
side, og han benytter den til at 
pege på, at sammenhold og 
det kollektive gør stærk og 
betyder, at man kan modstå 
presset udefra og til sidst 
sejre«, siger JN.

Formiddagshøjskolen, forår 2013
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19. marts
Biskop i Aalborg, Henning Toft Bro: 
Fra fiskerkøje til bispestol 

En kalejdoskopisk vandretur langs 
Limfjorden fra Thyborøn over Mors til 
Aalborg med udblik til folkekirkens 
situation i dag.

12. april (bemærk: fredag!) 
Udflugt til Helligåndskirken og huset 
Heimdal i Århus: 
Vi kører fra Mariager kl. 10.00 i bus og 
besøger først Helligåndskirken i Hasle, 
hvor sognepræst Henrik Oest vil vise os 
kirken, bl.a. med et helt nyt, elektronisk 
orgel og fortælle om sin egen og kirkens 
rolle i forstadskvarteret. Vi spiser vores 
medbragte mad her, og ca. 12.30 kører vi 
hen og kikker nærmere på huset Heimdal, 
hvor vi jo nok kan få lov at lave os en kop 
kaffe, inden vi kører hjemad igen kl. ca. 
14.30. Vi er tilbage i Mariager igen kl. ca. 
15.30. Pris: 150 kr. pr. person. 

Formiddagshøjskolen, forår 2013

Tusind tak – og på gensyn
Tusind tak skal lyde fra os til de menighedsrådsmedlemmer, som med valget i år har 
valgt at træde ud af menighedsrådet. Tak for jeres engagement og jeres opbakning og 
store hjælp til arrangementer såvel som gudstjenester. En stor tak også til Peter Toubøl, 
vores nu afgåede formand. Tak for dit store engagement og den ildsjæl som brænder i 
dig. Det har været meget inspirerende, og vi håber, at din ildsjæl stadigvæk vil brænde 
for Mariager Kirke, så vi endnu i mange år kan nyde godt af dit ukuelige gåpåmod og 
virkelyst. Fantastiske rammer er blevet skabt for forkyndelsens af det glædelige budskab 
i Mariager Kirke, rammer vi vil gøre vores bedste for at udfylde til glæde og gavn for hele 
sognets kirkeliv.
En stor tak til Peter Toubøl, en stor tak til alle afgående menighedsrådsmedlemmer fra 
sognepræsterne: Stine Tougaard og Jacob D. Krogh Rasmussen



Gudstjenester Andre aktiviteter, i kirke og kloster

December
  2. kl. 10.00 1. søndag i advent Matthæus 21,1-9  JDKR
  9. kl. 10.00 2. søndag i advent Lukas 21,25-36  ST
16. kl. 10.00 3. søndag i advent Matthæus 11,2-10  ST
23. kl. 10.00 4. søndag i advent Johannes 0,19-28  CIP
24.  kl. 11.00 Juleaften  Lukas 02,1-14  JDKR
24. kl. 14.30 Juleaften  Lukas 02,1-14  CIP
24. kl. 16.00 Juleaften  Lukas 02,1-14  JDKR
25. kl. 10.00 1. juledag  Johannes 01,1-14  JDKR
26. kl. 10.00 Sct. Stefans dag  Matthæus 23,34-39 CIP
30. kl. 10.00 Søndag ml. jul & nytår Lukas 2,25-40  JDKR
31. kl. 23.30 Nytårsnat  Matthæus 6,5-13  JDKR

Januar
  6. kl. 10.00 Hellig tre konger Matthæus 02,-12  CIP
13. kl. 10.00 1. sø. ef. hellig tre konger Lukas 02,41-52   JDKR
20. kl. 10.00 Sid. sø. ef. hellig tre konger Matthæus 17,1-9  CIP
27. kl. 10.00 Søndag septuagesima Matthæus 20,1-16  JDKR

Februar
  3. kl. 17.00 Søndag seksagesima Markus 04,1-20  JDKR
10. kl. 10.00 Fastelavnssøndag Matthæus 03,13-17 CIP
10. kl. 14.00 Fastelavnssøndag Matthæus 03,13-17 JDKR
17. kl. 10.00 1. søndag i fasten Matthæus 04,1-11  JDKR
24. kl. 10.00 2. søndag i fasten Matthæus 15,21-28 CIP

Marts
  3. kl. 10.00 3. søndag i fasten Lukas 11,14-28  JDKR

Musikgudstjeneste for Sødisbakke:
Onsdag den 18. december kl. 10.15 

Fjordvang:
Fredag den 23/12 kl. 14.30:  Jacob Krogh Rasmussen
Fredag den 25/1   kl. 10.00: Aksel Breinegaard
Fredag den 22./2  kl. 10.00: Jacob Krogh Rasmussen

Kirkebil
Ring til 

Fjordens Taxa

98 57 57 10
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JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, ST: Sognepræst Stine Tougaard.
CIP: Cicilie Inge Poulsen

Lillejuleaftens gudstjeneste og præsteindsættelse 
Søndag d. 23. december kl. 10.00

Sognepræst Cicillie Inge Poulsen bliver indsat i Mariager Kirke af provst 
Jørgen Pontoppidan. Efter gudstjenesten er alle velkommen i Klostersalen til et 

lille frokosttraktement.



Andre aktiviteter, i kirke og kloster

December
02 kl. 19.30 Koncert Randers Statsskoles kor - kirken
04. kl. 19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
05. kl. 19.30  De ni læsninger - koncert - Kirken
11. kl. 10.00  Formiddagshøjskole - Klostersalen
11. kl. 10.00  Børnehavegudstjeneste – Kirken
12. kl. 10.00 Børnehavegudstjeneste – Kirken
12. kl. 10.00 JulesalmeKalender - Kirken
13. kl. 10.00 Børnehavegudstjeneste - Kirken
18. kl. 10.25  Julegudstjeneste Sødis Bakke - Kirken
21.  kl. 8.30   Skolegudstjeneste - Kirken
21.  kl. 9.20   Skolegudstjeneste - Kirken

Januar
06. kl. 16.00  Nytårskoncert - Kirken
10. kl. 19.30  Studiekreds - Konfirmandlokalet
22. kl. 19.30  Aftenhøjskole – Klostersalen
24. kl. 19.30  Studiekreds - Konfirmandlokalet

Februar
03.            kl. 17.00  Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende suppe
07. kl. 19.30  Studiekreds - konfirmandlokalet
10. kl. 14.00  Fastelavnsgudstjeneste for børn
12. kl. 19.30  Koncert Coco - Kirken
19. kl. 19.30  Aftenhøjskole - klostersalen
21.  kl. 19.30  Studiekreds - konfirmandlokalet
28. kl 19.30  Sangaften - munkesalen

17

 Champagne og kransekage efter 
gudstjenesten Nytårsaften.

Alle er velkomne til børnehave-juleafslutningerne, også mødre og fædre på barsel 
eller bedsteforældre med børnebørn

KIRKEKAFFE
Alle er velkomne til en kop kaffe og en snak i kirken efter Gudstjenesten.
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Peter Toubøl
Efter 16 år som menighedsrådsformand

- 4 perioder -

springer Peter ud af skabet

LEDERSKABET 

- forbliver dog i Fællesskabet –

Det store, vidtforgrenede træ

med de mange talenter

og det idérige, visionære

grenenet

forlader (menigheds)rødderne

og kan se tilbage

på en tid

fyldt med aktiviteter,

hvor Mariager kirke

- i dén grad –

er kommet på landkortet:

kirkens renovering

et vidunderligt orgel,

bygget i det franske,

håndteret af vores

kompetente organist, 

der foruden at beherske manualerne

også har fod på tangenterne.

Til sidst – og ikke mindst –

klostrets omdannelse til sognegård,

til præstekontorer

til mødested

til museum.
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Vejen var lang:

først planlægning,

derpå kamp for at gennemføre projektet,

så bygningen blev brugbar

til nutids formål.

Det ku’ iblandt vær’ træls,

når statiske autoriteter

stod fast på fordums normer,

men Peter kendte veje,

han ku’ forhandle,

han ku’ til tider

også handle selv,

 på trods, på tværs.

Og resultatet ses i dag

- så strålende –

og giver by og sogn

et ekstra plus

et ekstra pift

af skønhed,

nutid, skabt af fortid,

historisk sus ,

en sammenhæng af dansk kultur

og brugbar kristendom for alle.



Som leder af en broget flok

var du den generøse,

der delte ud til alle

- som havde lyst og kompetence –

de opgaver, de hverv,

som helt nødvendigvis må løses,

når kirkens ve og vel

er målet.

Og selv var du en arbejdsbi,

der sled og brugte mange kræfter

på sagen,

så menighedens råd,

den lille skude

i kirkens kølvand

ku’ sejle frelst igennem farvand

imellem Scylla og Carybdis

og undgå skjulte rev, 

hvor Lorelei hør’s synge.

I blæst, i regn, i kulde,

i storm, i havblik og i solskin

- altid i nådens hånd –

blev kursen fulgt.

i frihed uden slinger.

Tak skal du ha’

du St.(ore) Peter,

der som kaptajn i 16 år

ved roret

ku’ føre kirkens sag

og sognets vel

så godt igennem

den hele periodes bølger,

så skibet nu

ses ligge flot

harmonisk vuggende

på glitterprikket,

solbeskinnet flade,

tålmodigt ventende

på nye kræfter,

de unge folks visioner,

som er en forudsætning

for sogn og kirkes videre

succesfulde sejlads.

Vibeke Guldberg Madsen



Det er altid lidt pinligt, hvis navnet ikke 
svarer til det menneske, der bærer det. Hvis 
Bjørn er en lille spirrevip og Alf en brølende 
kæmpe.
“Petros,” (som navnet Peter hedder på 
græsk)  – “klippen hvorpå Kristi kirke skal 
bygges, så end ikke dødsriget kan få magt 
over den”, sådan navngav Jesus sin tro 
følgesvend, den fandenivoldske og fromme, 
den opfarende og nedfaldende, den 
argumentresistente, der dog altid kunne 
indrømme og beklage fejl, zeloten med det 
skarpe sværd og det blødende hjerte, den 
klippefaste og vægelsindede Simon, der 
måtte bære navnet Peter, klippe, lige til han 
blev korsfæstet i Rom med hovedet nedad.  
Navnet kom til at passe på disciplen, og 
navnet kom til at passe mindst lige så godt 
på vores Peter, “Form –anden”, som vi kalder 
ham kærligt drillende. Han, der på det 
nanosekund hvor han holder talepause for 
at få vejret, kan vende 180 grader, hvis han 
ser lyset. 
Jeg har haft mange fremragende 
menighedsrådsformænd i min præstetid, 
men aldrig en som Peter. En usvigelig 
ven, en trofast kirkegænger, en levende 
diskussionspartner, en festlig levemand, 
en kæmpe, der kæmper for det svage 
menneske og for at gennemføre det 
umulige, ja som direkte tænder på det 
ugørlige. 
Jeg skrev en sang om ham for længe 
længe siden: Visen om tordensønnen 
– bulderbassen – Peter. I et par af de utallige 
vers skrev jeg om skalken på melodien “Der 
stode tre skalke”:

Thor kæmped´ med jætter fik Midgårdsorm 
på krog

du tirred´ Sommer og tæmmed´ en snog
padder og pludder beskytter du i VOV

kæmperne du vog
tilbageslog

lang monolog
kendt er du viden om som demagog

kør nu lidt stille i dit tilbagetog
før din nekrolog.

Du kæmper for kirken, 
du kæmper for natur

alderen kæmper for sin morgenlur
mens præsten præker i mol og så i dur

bagved kirkens mur
storforbru´r 

livsens mikstur
Guds ord gir’ frihed til sjæle i bur

livet er både til alvor og til leg
sådan hver for sig.

Kære Peter, - jeg fik kun én side og skulle 
have haft mindst et kirkeblad, men tak for 
din indsats, du stak aldrig op for bollemælk, 
som vi siger i Jylland om de rigtig seje. Jeg 
er meget lidt katolsk og går ikke ind for 
helgenkåringer, men jeg synes alligevel, at 
vi burde overveje at gøre en undtagelse i 
Mariager, - ikke på grund af din fromhed, 
men snarere fordi du har været klippefast i 
din vaklende kamp for kirken på dette sted. 
Vi glæder os til at mødes i dit lysthus, kald 
det bare Paradiset.

Knud Erik – din gamle præst

Sankt Peter af Mariager 
stikker ikke op for bollemælk

21
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Når jeg kigger i min cd-hylde, og når jeg 
kigger i mine noder med musik til julen, er 
der bunker af musik.
Alligevel er julen en ganske kort fornøjelse, 
hvor man ikke når igennem ret meget af den 
musik, der findes.
Jesus blev født i en stald i Bethlehem 
for mange år siden. Hos os pakker vi de 
tilhørende gaver op d. 24. december i andre 
lande først d. 25.
Derudover er der jo ingen, der har en jordisk 
idé om, hvornår han i virkeligheden er født, 
men vi er nu blevet historisk enige om at 
placere det i den mørke tid i december. 
Ja - altså os på den nordlige halvkugle. 

Et barn bli’r født i Bethlehem. Halleluja!
Hvis salmen havde heddet sådan, kunne 
man jo med god ret synge den året rundt, 
men titlen er jo nutid, så han skulle gerne 
være født, når vi synger. Derfor varer julen 
1 døgn og ca. 10 minutter.
 
Julekoncerter - et »must«.
Sådan hedder det på nudansk, når 
noget er forventeligt og uomgængeligt.
Julekoncerter er sådan et »must«.
Og ved julekoncerterne tager vi lystigt 
forskud på det, som sker d. 24. og 25. 
december, selvom vi er i advents-tiden; 
tiden hvor vi venter og venter på, at det 
skal ske.
Der er ikke mange julekalendere, der åbner 
den vigtigste låge før d. 24., og der er ikke 

mange TV-julekalendere, der kulminerer 
før d. 24. december. Sådan skal det være.
 
Julekoncert eller . . . . . .
Hvordan definerer man en koncert?
Normalt vil det sige, at en eller flere 
fremfører musik for andre, der har betalt 
entré eller er kommet gratis ind til denne 
koncert. Ligesom man går i teatret for at 
kigge og lytte, men sjældent selv skal lave 
arbejdet.
Ud fra denne betragtning har vi i Mariager 
kirke i år én julekoncert, men tre julemusik-
arrangementer.
 
Randers Statsskoles kor og orkester.
Da jeg gik i gymnasiet, sang vi Messias. 
Händels Messias, og det var fantastisk, og 
det var selvmordsagtigt.
300 gymnasieelever, hvoraf de fleste ikke 
kunne noder, og nogle af os, der kunne, 
næppe havde sunget en tone i livet. Man 
var vel en sky teenager, før X-factoren 
gjorde alle til mere eller mindre musikalske 
stjerner.
Men Messias blev sunget. Jeg mener den 
dag i dag, at det var en uforskammethed 
at tage entré for udgydelserne, men 
en ret stor del af min passion for 
klassisk musik blev grundlagt ved 
dette indblik i et enkelt stykke musik.
Randers Statsskoles kor og orkester synger 
ikke Messias til julekoncerten søndag d. 

Julen varer ret beset 1 døgn og ca. 10 minutter
 

Et uddrag af Randers 
Statsskoles mange elever, 
der giver julekoncert i 
Mariager kirke søndag d. 2. 
december.
Her fotograferet ved en 
tidligere julekoncert.
En del af eleverne kommer 
fra Mariager, så det er 
kun naturligt, at de også 
musicerer her.
 



23

2. december kl. 19:30. Om de synger 
uddrag, ved jeg heller ikke, for jeg har ikke 
set programmet endnu. Men de synger 
julemusik. Og de har øvet sig. Og der står 
sikkert mindst nogle stykker, som får sig en 
livs-oplevelse ved at deltage i fremførelsen 
af god musik. Musik som sikkert huskes 
resten af livet.
Vi andre skal bare møde op og nyde det.
 
9 læsninger - ikke en koncert.
Jeg ærgrer mig konstant over at skulle 
betale penge for at opføre musik. KODA 
hedder institutionen, og jeg indberetter 
alt, hvad jeg skal og betaler alt, hvad jeg 
skal, selvom det nogle år kan nærme sig 
små 15% af hele kirkens koncertbudget. 
Sådan er det. Men »De 9 læsninger«, som 
jeg tidligere med held har nægtet at 
betale KODA for, er ikke en koncert. Det 
er en gudstjeneste, og så betaler man ikke 
KODA. Herligt!
Det er en engelsk gudstjenesteform. 
Beregnet på juleaften, men da vi har 
vedtaget, at julen varer mere end et døgn 
og ca. 10 minutter, finder »De 9 læsninger« 
sted onsdag d. 5. december kl. 19:30.
At der er 9 læsninger fra biblen kommer 
næppe bag på den kvikke læser, men der 

er også 9 stykker musik ind i mellem.
Det er kirkens Ad-hoc-Kor og 
organist, der står for det musikalske. 
Kirkens præst står for læsningerne.
 
Tilbagevendende begivenhed.
Så længe noget giver mening - giver det 
mening - ellers gør det ikke.
Det giver mening at gentage en 
arrangementstype, som folk har vist sig at 
være rigtigt glade for.
Tre gange har vi lavet julesalmemaraton, 
hvor målet var - ved sportslig udholdenhed, 
- at synge uddrag af 30 julesalmer.
I år er ambitionen lidt anderledes: at synge 
lidt flere vers, men af lidt færre salmer, så vi 
måske får melodierne lidt mere ind under 
huden.
JuleSalmeKalender har jeg kaldt det. 
Vi synger 24 salmer: stående, men med 
siddepauser hvor solister tager over, og 
som altid er der reserveret bænke, hvor 
dårligt stående kan sidde uden at slide på 
knæ og hofter.
Dette arrangement finder sted onsdag d. 
12. december kl. 19:30, og der belønnes 
for de sanglige anstrengelser med øl eller 
vand efter seancen.

Julen varer ret beset 1 døgn og ca. 10 minutter
 

Personligt glæder jeg mig 
hvert år til vores store fælles 
»synge julesalmer sammen«-
arrangement.
I år hedder det 
JuleSalmeKalender, og vi 
runder 24 salmer til julen.
Det vigtige er, at vi mødes, 
og vi synger og har en stor 
fælles oplevelse.
Det er derfor 
salmerne er skrevet. 
For at blive sunget af 
mennesker i fællesskab.
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Det er de mærkeligste ting, man husker.
Nytårskoncerten 2011 - den første 
orgelnytårskoncert efter det nye orgel 
var blevet installeret, husker jeg tydeligt. 
Det mærkelige er, at jeg ikke husker så 
frygteligt meget fra koncerten, men jeg 
husker tydeligt, at min kone 
og jeg sad derhjemme og 
så mr. Bean. Jeg kan oven i 
købet præcis huske hvilket 
afsnit, men det skal jeg ikke 
trætte læseren med. Der 
blev sendt et par afsnit, 
og vi blev enige om, at det 
var tidligt nok, at vi kørte 
hjemmefra 20 minutter i 
koncertstart.
Det var en stor fejl!
Kirken var propfuld, og 
jeg rendte rundt med 
handsker på og dirigerede 
biler på plads, mens min 
kone parkerede ved 
havnen, men lovede at 
være tilbage til første blad-
vending.Det er bestemt 
ikke gudstjenestemusik, jeg spiller ved 
nytårskoncerten i 2013. Det er stor 
koncertmusik. Ganske kraftig og festlig 
musik af – ja, det er egentligt lige meget 
hvem, der har skrevet musikken.
Mød op søndag d. 6. januar kl. 16:00 
(eller lidt tidligere hvis du vil have en 
parkeringsplads), og hør hvad et orgel kan 
frembringe af klang.
 
Det er jo dejligt, at man stadig kan 
overraskes.
Der skal være meget i vejen, hvis 
ikke jeg går til en koncert, når 
Concerto Copenhagen er i farvandet.
Dels kan jeg godt lide musik - god musik 
- og de spiller godt og interessant hver 
gang.
De spillede i Mariager Kirke sidste år i 

februar og spurgte, om de måtte komme 
tilbage. De havde et program med kantater 
sunget af den svenske barok-tenor Anders 
Dahlin. Ham havde jeg aldrig hørt om! 
Det har jeg nu. En tur på Internettet og 
så vidste jeg, at han er en af Europas mest 

eftertragtede barok-
tenorer, der normalt 
kun synger på de store 
europæiske scener.
Og han synger helt 
igennem fantastisk. Har 
nu lyttet til ham i et 
halvt års tid, og glæder 
mig vanvittigt til at høre 
ham og orkestret tirsdag 
d. 12. februar 2013 kl. 19:
30. Der tages en entre- 
selvfølgelig - for det er 
dyrt at lønne et orkester 
på 16 mand. Til gengæld 
er 125 kr. billigt. Billetter 
kan som altid købes i 
Mariager Boghandel eller 
på kirkens hjemmeside 
www.mariagerkirke.dk

 
1 døgn og 10 minutter?
Hvis man regner Jesus fødsel fra kirkens 
første gudstjeneste juleaftensdag kl. 11 til 
lige efter gudstjenesten juledag, går der 
et døgn og ca. 10 minutter. Derefter går 
vi i kirken brat over til steningen af Stefan, 
men enhver har jo lov til at strække julen, 
som man vil. Lad os bare synge julesalmer 
og høre julemusik i begyndelsen af 
december. Der er så mange gode salmer 
og så megen god musik. 
Når vi så har braget det nye år ind med 
raketter og planmæssigt små-hærværk, 
kan vi jo passende tage hul på et nyt år 
med masser af musikalske oplevelser.

Organist Mikael Ustrup

Anders Dahlin, den svenske barok-
tenor synger sammen med Concerto 

Copenhagen tirsdag d. 12. februar 
kl. 19:30.
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En kendt vittighed i præstekredse er 
vittigheden om flagermusene i kirken. 
En fortvivlet landsbypræst har gjort alt 
for at komme af med de flagermus, som 
huserer inde i hans kirke og både generer 
kirkegængere og ødelægger kirkens 
inventar. Gode råd er dyre, og hvad end 
den stakkels sognepræst forsøger, er det 
ganske virkningsløst. En dag beklager han 
sin nød til en kollega, der så udmærket 
forstår hans problem, og som til hans store 
overraskelse også har løsningen på det! 
Kollegaen afslører den enkle løsning: »jeg 
konfirmerer bare flagermusene, og så ser 
jeg dem aldrig igen!«
Det er en sjov og munter vittighed 
- som lokker smilene frem ikke 
mindst hos konfirmanderne og deres 
forældre – men at problemer med 
flagermus kan være ganske virkelige 
og frustrerende, fik jeg ved selvsyn 
at se under det mellemkirkelige 
stiftsudvalgs studierejse til Norwich 
Stift i England.

Den firedages studierejse var fra 
ankomsten til Norwich domkirke tæt 
pakket med møder med både lægfolk, 
præster, provst og biskop. Formål var 
både at dele erfaringer om gudstjeneste 
og kirkeliv med de engelske præster og 
andet kirkepersonel samt få et nærmere 
kendskab til Church of Englands liv og 
håndtering af de udfordringer, som et 
vigende medlemstal og dårlig økonomi 
medfører. En virkelighed vi i den danske 
folkekirke kan frygte hører en nær fremtid 
til, hvis ikke vi er forberedte på folkekirkens 
kommende udfordringer. 

“Flagermusene skal bo i kassen«
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Programmet bød også på muligheder 
for forskellige endagsbesøg i lokale 
sognekirker. Jeg selv var sammen med 
et andet medlem af udvalget på besøg i 
sekssognspastoratet Dereham, Scarning, 
Swanton Morley, Beetley with East Bilney 
og Hou sogne, hvis præstebetjening er 
blevet lagt sammen i et såkaldt Team 
Ministry – et præsteteam. Teamet består 
af tre præster, to ulønnede hjælpepræster 
og tre readers, som er lægfolk, der 
er uddannet til at stå for de bibelske 
læsninger under gudstjenesten og forrette 
hele gudstjenester dog uden altergang. 

Sekssognspastoratet og præsteteamet er 
selvfølgelig opstået for at spare resurser. 
At resurserne er knappe, kunne jeg ved 
selvsyn konstatere under besøget i kirken 
i Swanton Morley, der netop som i den 
indledende vittighed er stærkt plaget af 
flagermus inde i kirken. Her ødelægger de 
med deres efterladenskaber både inventar 
og orgel. Kirkens varmesystem fungerer 
heller ikke, hvilket resulterer i, at det om 
vinteren kan være minusgrader i kirken 
under gudstjenesten. Vi mødte også en 
kirkeværge fra en 
helt anden kirke, der 
kunne berette, at de 
end ikke havde vand 
eller toiletfaciliteter 
i nærheden af deres 
kirke og kirkegård. 
Det håbede de på 
at få måske til næste 
år, hvis de gennem 
frivillige bidrag 
og fonde kunne 
indsamle de 8000 
pund, cirka 80.000 kr., 
som det ville koste. 
Der er nemlig ingen 
penge at hente i 

Stiftet eller provstiet til vedligeholdelse af 
kirken – som vi er så heldige at kunne gøre 
i Danmark. 

Men det er ikke så meget kirkens forfald, 
som springer en i øjnene, når man træder 
ind i en engelsk sognekirke som f.eks. 
Swanton Morley men selve den måde 
kirkerummet bruges på. Naturligvis er 
der stolerækker, orgel, prædikestol og 
alter. Men modsat de allerfleste danske 
sognekirke er her også afsat plads både 
til et børnehjørne med legetøj, bøger og 
maletavle, cafeborde med stole til brug 
ved kirkekaffe og plakater og tegninger 
lavet af børn i forbindelse med aktiviteter 
i kirken og ophængt på væggene rundt 
om i kirken. På en gang giver det i forhold 
til de meget enkle og stilrene danske 
sognekirker et rodet indtryk, men samtidig 
giver det også et indtryk af, at kirken er et 
levende hus i al sin mangfoldighed og 
som sådan en eftertanke værd – vi kan 
jo bare se, hvor stor interessen er for de 
ikoner, vores konfirmander har malet, når 
de bliver udstillet i kirken.



Den økonomiske smalhals er dog ikke til 
jammer alene, for den har også frembragt en 
fantastisk frivillighedskultur og engagement 
både i og udenfor gudstjenesten. Det er et 
engagement, som spænder fra medvirken 
ved de forskellige kirkelige arrangementer 
gennem ugen, over rengøring, oppyntning 
og klargøring af kirken til gudstjeneste, og 
til deltagelse i selve gudstjenesten med 
oplæsning fra Bibelen og bønner. Ved 
den børnegudstjeneste jeg sammen med 
hundrede andre børn og voksne deltog i, 
var der ikke færre end 30 frivillige med til 
at lave aktiviteter for børnene og sørge for 
mad og drikke.
Her i Mariager har vi også et stærkt netværk 
af frivillige, som hjælper til og bakker op. 
Men man kan ikke for tit blive bekræftet i 
vigtigheden af at skabe de rigtige rammer 
for frivillige kræfter og engagement, da 
menigheden herigennem kan knytte gode 
bånd til sognets kirke, til glæde og gavn 
både for mennesket, sogn og kirke. 
Og til sidst flagermusene i Swanton Morley 
– de får lov til at blive! Man har opgivet 
af få dem ud af kirken, selv konfirmation 
hjalp ikke! Til gengæld har man opsat en 
flot flagermuskasse oppe under loftet til 
højre for indgangen. Her håber man, de vil 
samle sig, når de skal hvile, så man slipper 
for deres griseri rundt omkring i kirken. Og 
på den måde bliver der, som med så mange 
andre ting i den engelske kirke, gjort en dyd 
af nødvendighed.

sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
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Højskoleaftener 
2012-13

Tirsdag den 4. december. 
Cand. mag Helle Bie Frisman, 
Spentrup:
Oprørske kvinder i Blichers
 forfatterskab

Tirsdag den 22. januar. 
Højskolelærer og fortæller 
Ditte Krøgholt:
Selma Lagerlöfs “Jerusalem”

Tirsdag den 19. februar. 
Museumsinspektør 
Lise Andersen,
Hadsund: 
Hans Kirk

Tirsdag den 19. marts. 
Pianist og entertainer 
Thyge Thygesen, Århus: 
3x Andersen

Læs nærmere om programmet i forrige 
kirkeblad og på hjemmesiden.

Hvis du har problemer med at komme 
frem til klosterbygningen, og gerne vil 
have kørelejlighed, så kontakt:

Britt Lægsgaard 
tlf.: 32 16 95 50 eller 61 72 70 17.

En  økonomisk håndsrækning
Vores kirkeblad kan stadig bruge en ekstra økonomisk håndsrækning, og støttebi-

drag kan indbetales på kirkens konto i Sparekassen Kronjylland 
reg.  9323 konto 000 543 83 06.

Ønsker du at modtage kirkebladet med post, kan det ske for en pris af kr. 50,- 
for 2013. Bestillingen rettes til præstesekretæren på mail: elhe@km.dk eller 

telefon 98 54  53, torsdag mellem kl. 10-14.
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Efter første års store succes slår Mariager 
Kirkes vinterstudiekreds igen dørene 
op torsdag den 10. januar kl. 19.30 til 
den første af fem spændende aftener 
om kristendommen spredt ud over 
januar, februar og marts måneder. 
Studiekredsaftenerne begynder kl. 19.30 og 
slutter senest kl. 21.30. Fremgangsmåden 
vil være den samme som sidste år med 
et oplæg ved sognepræsten krydret med 
små opgaver, refleksioner og masser 
af samtale og debat. Det er ikke fem 
foredrag men aftener, hvor alle kan give 
deres besyv med og blive klogere – også 
præsten. Studiekredsen kræver ingen 
forkundskaber, og det er på ingen måde 
en forudsætning for deltagelse, at man 
har deltaget i sidste års studiekreds, da det 
også i år er fem selvstændige emner, der 
er på programmet. Deltagelse i alle fem 
aftener er derfor heller ikke nødvendig. 

Torsdag den 10. januar 
»Skabelsen og Gudsbilleder«
I begyndelsen skabte Gud en perfekt 
verden. Træerne bugnede af frugt, og 
alt var fryd og gammen, og alligevel gik 

det galt! Blev jorden skabt på seks dage, 
eller blev den til ved en tilfældighed – og 
hvad er forskellen mellem skabelsestro og 
videnskab?

Torsdag den 24. januar: 
»Menneskets frie vilje«
Er kristendommen en ren skæbnetro, eller 
står vi til ansvar for vores egne handlinger? 
Er der plads til menneskets frie vilje i troen 
på Gud, hvis almagt også står til debat, 
og hvilken rolle har menneskets frie vilje 
at spille? Hvad sker der, når »det onde« 
kommer på banen?

Torsdag den 7. februar:
 »Helligånden«
Vinden ser vi ikke, men vi mærker den, når 
den river og rusker i os en kold efterårsdag. 
Naturens kræfter er ikke synlige for det 
blotte øje; på samme måde er det med 
Gud. Spiritus Sanctus betyder Helligånd. 
Helligånden er en del af Guds væsen. Vi 
kan ikke se den, men kan vi mærke den? 
Hvor er den? Og hvad gør den?
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Torsdag den 21. februar: 
»Nadveren«
Nadveren udgør sammen med dåben 
vores evangeliske lutherske kirkes 
to sakramenter. Men hvad sker der i 
nadveren? Er det blot et symbolsk måltid 
en tilfældig given søndag, eller er der 
tale om, at Jesus Kristus selv er til stede 
og hvis »ja« i hvilken form? Og gør det 
overhovedet nogen forskel?

Torsdag den 7. marts 
»Kirkehistorien«
For ca. 2000 år siden blev en gruppe 
mennesker grebet af det ubegribelige. 
De så, at Kristus var opstået fra de døde. 
Siden har budskabet om Kristus spredt sig 
i hele verden. Det er der kommet en meget 
spændende kirkehistorie ud af. Hvad vil 
det egentlig sige at være en kristen kirke? 
Hvordan er budskabet om Kristus nået til 
os i Danmark? Hvorfor er der forskellige 
kirker, når vi tror på den samme Gud?
Den sidste aften sluttes af med en bid 
ost og et glas vin, så vi sammen kan fejre 
endnu en spændende og veloverstået 
studiekreds og ønske hinanden på gensyn 
til vinteren 2014.

Begyndervanskeligheder!

Glæden var stor, da vi Palmesøndag kunne 
åbne klostret og indvie det som Mariager 
Kirkes nye sognegård. Malurt er der dog 
kommet i bægeret, da det har vist sig, at 
denne gamle charmerende bygning har 
budt på flere overraskelser, end nogen kunne 
forestille sig - de professionelle inklusiv. 
Problemer har der været med varmen i 
stueetagen. Dette skyldes, at den trådløse 
varmestyring ikke har været i stand til at 
trænge gennem de tykke vægge, og dermed 
styre varmen i blandt andet aktivitetsrum-
met og konfirmandlokalet. Der arbejdes nu 
på at få opsat forstærkere, så varmen igen 
kan flyde frit og gavmildt til alle husets 
beboere. 
Det største problem er dog elevatoren, som 
skulle skal bringe gangbesværede og andre 
gæster til klostret første sal. Den har mildest 
talt været meget ustabil til stor gene for alle 
brugere af klostret. Dette er naturligvis helt 
uacceptabelt, og der arbejdes på højtryk 
med at løse problemet – forhåbentligt skulle 
dette gerne være sket, når dette indlæg læses 
i kirkebladet. Ingen skal føle sig utrygge ved 
at benytte elevatoren, og hvis en bedre 
skiltning i elevatoren kan medvirke til at 
afhjælpe denne utryghed, modtages forslag 
til bedre skiltning med tak. 



Nyt fra Birgittaforeningen

En af årets rigtig gode nyheder er, at 
Birgittaruten nu er en realitet, i og med en 
foreløbig beskrivelse af ruten nylig er lagt 
ind på Klosterrutens hjemmeside.
Herfra citeres: Den Hellige Birgitta af 
Vadstena’s navn er på en særlig måde knyttet 
til dette ca. 75 km lange afsnit af Den Danske 
Klosterrute, og som særskilt Birgittarute fører 
afsnittet frem til den idylliske by Mariager, 
hvor kirken og en bygning fra munkenes 
afdeling vidner om middelalderens 
storslåede birgittinerkloster. 

Rutens forløb og seværdigheder vil senere 
blive omtalt i en planlagt guidebog om
Klosterruten mellem Viborg og Aalborg.

Vi er Jens Kristian Krarup stor tak skyldig 
for, at han var lydhør overfor vort ønske, og 
ændrede ruten, så den nu også kommer 
omkring Mariager – og er navngivet 
Birgittaruten. 

Til læsere, som ikke kender til Klosterrute-
projektet, kan her kort oplyses, at det er en 
turist- og pilgrimsvandrerute på ca. 2000 
km, som går gennem hele Danmark, og som 
beskrives i 10 guide-bøger, hvoraf de første 6 
bind nu er udgivet.

Klosterruten fører fra kirke og til kirke samt 
til de steder, hvor der tidl. har ligget klostre 
i Danmark, og beskrivelserne taler til såvel 
kirke- og kulturinteresserede som til vor 
tids pilgrimme. Hovedtanken bag projektet 
er - iflg. forfatteren Jens Kristian Krarup - at 
bidrage til at skabe sammenhæng mellem 
vores ydre og indre liv og give mulighed for 
eftertanke og fordybelse. Pilgrimsvandring 
handler m.a.o. ikke om at opleve mest 
muligt på kortest mulig tid, og Klosterruten 
følger derfor heller ikke den mest lige vej 
fra sted til sted – men derimod de mest 
rolige og naturskønne strækninger gennem 
landskabet.

Der er netop optaget en række Tv udsendelser 
om Den Danske Klosterrute, hvoraf den første 
blev vist den 23. oktober og kan genses 
på www.tvmidtvest.dk. På klosterrutens 
hjemmeside www.klosterruten.dk har man 
også mulighed for at orientere sig om 
projektet i sin helhed samt finde datoer for 
kommende tv udsendelser.

Her i september arrangerede Birgitta-
foreningen sammen med Mariager Kirke og 
Viborg Pilgrimscentrum en 3 dages vandring 
ad Birgittaruten. Pilgrimsvandring betegnes 
også ofte som metafor for en livsvandring 
– og omvendt, og på vandringen fra Viborg 
mod Mariager  fik mange af deltagerne her 
deres “pilgrimsdåb”, i og med regnen stod 
ned i stride strømme på det meste af turen. 

Efter morgenandagt i Hobro Kirke den sidste 
dag tittede solen dog igen frem, og deltager- 
skaren voksede, alle var glade.
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Birgittavandringen blev på en stem-
ningsfuld måde rundet af med en 
pilgrimsgudstjeneste i Mariager Kirke v. 
sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen 
og Mikael Ustrup efterfulgt af hyggeligt 
samvær i Munkesalen med gæster fra nær 
og fjern. Så det hele endte godt- også her.
Men nu har vi vintertid, dagene bliver 
kortere og mørke, indtil lyset igen bryder 
igennem.

Efter et vellykket årsmøde den 1. nov. 
glæder Birgittaforeningens bestyrelse sig 
til det kommende års udfordringer. Ny i 
bestyrelsen er Bent Bjortshøj, som efter 
mange år som menig medlem nu træder 
ind i bestyrelsesarbejdet.

Med tak for positiv medvirken og 
opbakning i det forgangne år – ikke mindst 
til Mariager Kirke og menighedsråd – vil vi 
gerne benytte lejligheden til at ønske alle 
en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår. 

Mariager d.2.11.2012
Helga Moos Iversen

N.B. 
“Hellig 3 kongers vandring” med Jørgen 

Kruse gentages i år, så hvis I - eller 
jeres  julegæster måske – trænger til 

at få rørt jer lidt, samtidig med at få en 
god oplevelse med hjem, så sæt kryds i 

kalenderen den 28. december 2012.

Birgittaforeningens bestyrelse 2012



Farvel og tak for denne gang- og så måske snart på gensyn alligevel.

Efter 20 år i menighedsrådet heraf de 
4 første som kirkeværge og 16 år som 
formand, stopper jeg første søndag i 
advent som medlem. Det har været en 
spændende tid, som jeg gerne vil takke 
alle for. Arbejdet har for det meste været 
utroligt givende, og jeg har fået lov til at 
bruge mine evner inden for planlægning, 
organisering, byggeri og iværksætteri. Tak 
for den store tillid der er blevet vist mig - 
tak til alle som bar over, når jeg fejlede. Tak 
for opmuntringerne, tak for konstruktiv 
kritik og tak for de gode råd, som har ledt 
mig på vej.
Det hele startede, da jeg for mange år 
siden mødte vores daværende præst 
Bjarne Jørgensen på torvet ud for bageren. 
Han var frustreret over det daværende 
menighedsråd og ønskede fornyelse. Så da 
han spurgte, om jeg ville stille op, var mit 
svar: “ja - men nederst på listen”. Jeg havde 
allerede rigeligt at se til også dengang. 
Var formand for miljøorganisationen 
Værn Ommersyssels Vådområder, meget 
aktiv i den lokale tværpolitiske Mariager 
Kommuneliste (hvor jeg nåede at være 

valgt til byrådet i 13 år), afdelingsleder for 
elektronikafdelingen på Randers Tekniske 
Skole (nu Tradium) og stod lige for at bygge 
nyt hus, som selvbygger - og ja, så var der 
lige familien med 3 små børn og flere på 
vej. Det var derfor en lettelse, at jeg først 
blev valgt ind i 1992. Men så var jeg også 
klar til at tage fat. Dvs. jeg vidste faktisk 
intet om menighedsråds arbejdet, og i 
starten synes jeg, alt så pænt og hvidkalket 
ud, “så det skulle nok blive en hyggetjans”. 
Hvad jeg ikke vidste var, at kirken nogle 
år forud havde gennemgået en meget 
stor udvendig restaurering, og derfor 
syntes både provst og biskop, at tiden var 
kommet til, at Stiftets nordlige flagskib fik 
en indvendig omgang. Det trængte den 
så sandelig også til, for det var 50 år siden, 
den var blevet “nødkalket” indvendig oven 
på en brand, så væggene var mere koksgrå 
end hvide. Men inden arbejdet kunne gå i 
gang, skulle forholdene for kirkens gravere 
ordnes først. De brugte nemlig både 
tårnrummet og nogle u-istandsatte rum 
bagved kapellet til maskinopbevaring. 
Toilet, bad og kantinefaciliteter var heller 
ikke i orden, ligesom maskinerne var 
stuvet væk i en alt for lille garage. Så som 
ny kirkeværge blev det min opgave at få 
istandsat og bygget til, så kirkegården 
fik nutidige faciliteter. Opgaven skete i 
et tæt samarbejde med den daværende 
kirkegårdsleder Lennart Jørgensen, og 
det var en af de mest positive opgaver og 
oplevelser, jeg har haft, og som jeg ofte 
tænker tilbage på. I den efterfølgende 
periode var det så den store indvendige 
restaurering af kirken, som fulgte. Igen en 
utrolig spændende tid, hvor hele rådet tog 
på udflugt til konservatoren i Korinth på 
Fyn, som forestod arbejdet med kirkens 
inventar. 
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Derfra videre til søsterkirken i Maribo og 
endelig til Nationalmuseet i København, 
hvor vores gamle og savnede døbefond 
stod og desværre stadig står. På turen 
deltog også arkitekt Ebbe Maxen, som vi 
havde et dejligt samarbejde med (det blev 
desværre ødelagt under orgelsagen - men 
det er en anden historie). 

Efter indvielsen af den nyrestaurerede kirke 
var der ikke de helt store opgaver, som 
ventede. Vi fik dog lagt fjernvarme ind - først 
i Sognegården og siden i kirken, og det har 
sparet sognet for mange hundredetusinder 
af kroner og samtidig forhindret, at der var 
frost i kirken om vinteren. Men så skete 
der det, at vi ansatte en vanvittig dygtig 
organist Mikael Ustrup, som forstod, at vi 
i Mariagers kirkerum havde et helt unikt 
koncertrum til orgel og kor. Det var bare 
ærgerligt, at vores udmærkede orgel fra 
1973 kun havde 14 stemmer. Samtidig var 
orglet i god stand og spillede flot, og så kan 
man normalt ikke få lov til at skifte det ud. 
Men jo - det lykkedes som bekendt også, og 
gav rigeligt med udfordringer og arbejde i 
10 år. Det var en opgave, jeg aldrig ville have 

undværet, og som jeg er dybt taknemlig 
over at have haft del i. Oveni kom så købet 
af klosterbygningen og den efterfølgende 
ombygning. Den sag har jeg været knap så 
begejstret for. Dels kom den på et tidspunkt, 
hvor orgelsagen ikke var afsluttet, og dels 
har den krævet helt urimelig meget tid. 
Samtidig skulle præsteboligen sælges, og 
jorden udstykkes. 
Nu skal man ikke tro, at menig-
hedsrådsarbejdet kun består af byggesager. 
Nej, for dagligdagen har været fyldt med 
alt fra budgetter og små reparationer 
til kirkeblad, personaleansættelser, 
personalepleje, dagsordner, mødeindkal-
delser, arrangementer indkøb osv. Et 
spændende arbejde - der dog ind i mellem 
har fyldt lidt for meget.
Så farvel og tak for denne gang - tak fordi 
jeg fik lov at sætte mit præg på Mariager 
Kirke - og forhåbentlig på gensyn i det 
fortsatte arbejde for kirken, dog uden for 
menighedsrådet. (For kirken kan jeg ikke 
undvære).

Peter Ulrich Toubøl.



Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.

AdresselisteSiden sidst
Luna Korsgård Maribo

Gerda Ruby
Storm Skak Nielsen

Kristian Høgh Skovsen
Magnus Hjortshøj

Bastian Bisgaard Jensen
Merle Holst Mossalski

Nicoline Thorup Kristensen
Johanne Maria Rasmussen

Døbte

Begravede
Ellen Margrethe Sørensen f. Steffensen

Hem Kirkegård

Kirstine Johnsen f. Manø,  

Hem Kirkegård

Chresten Thorup Hansen,                                  
Gjerlev Kirkegård

Bent Ingemann Sørensen                                  
Gøttrup Kirkegård                       

Hanne Riishøj Munk f. Jensen

Steen Lund Hansen
Henning Børge Christensen

Ole Mikkelsen Grøn

Niels Thøger Christensen
Esther Anna-Lise Madsen f. Sørensen

Alexander Winther Andersen                          
Hem Kirkegård

Niels Peter Lundgaard Andersen
Ninna Storgaard f. Kristensen

Peter Lorentzen
Poul Erik Petersen

Richardt Gotfred Olesen
Edel Tove Arvesen

Erna Marie Simonsen

Viede
Tina Christensen & Claus Christian Nielsen

Charlotte Ærthøj Holm & Bjarne Hjulmand Tøth
Heidi Juncher & Carsten Fly Pedersen

Anne Stange Jakobsen & Morten Boel Overgaard Andersen
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Børnebibler: 520,75
Danmission - Syrien: 211,-

Folkekirkens Nødhjælp: 2.901,-
Kirkens Korshær: 1.045,-

Julehjælp: 55,-

Indsamlet siden sidst I alt: 4.732,75 kr.:

Julekoncert i Mariager Kirke
Ivan Pedersen - Ulrik Bust - Martin Jønsson

Voksne kr. 150,- Unge u/18 år kr. 75,-. Grupperabat (>7) -10% 
Læs mere på www.mariagerkirke.dk

ONSDAG D. 28.11. kl. 19.30                                   .
Billetter kr. 150,-. Mariager Boghandel, eller www.mariagerkirke.dk



“Chr. Christiansen synger i anlægget ved en tidligere pilgrimsvandring”.

Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.

Sognepræst
Stine Tougaard
Tlf. 61 72 11 53
sto@km.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale indtil 19/12, 
derefter på barselsorlov.

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen

Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk

Klosterstien 12,
9550 Mariager

Træffes efter aftale

Sekretær
Elsebet Hesselberg

Tlf. 98 54 11 53
elhe@km.dk

Klosterstien 12, 9550 Mariager
Træffes torsdag kl. 10-14,

eller efter aftale

Organist
Mikael Ustrup

Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk

Klosterstien 12,
9550 Mariager

Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius
Tlf. 21 48 01 63
kirsten@mariagerkirke.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager

Kirketjener
Arndt Jessen Hansen
Tlf. 24 24 40 97
arndt@mariagerkirke.dk 
Fjordparken 13
9550 Mariager 

Mariager Kirkekasse
Regnskabsfører Lene Smidt
Tlf. 44 45 06 93
ls@kvistjensen.dk 
Kvist Jensen A/S
Ved Stranden 1
9560 Hadsund

www.mariagerkirke.dk
Redaktion: Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen  & Peter Ulrich Toubøl.

Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskordinator Vibeke Guldberg, tlf. 98 54 21 22.
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf.  51 358 368

Adresseliste

2. Kirketjener
Inga Hansen
 Tlf. 24 24 40 97
inga@mariagerkirke.dk
Fjordparken 13
9550 Mariager

Døbte

Begravede

35

Sognepræst, vikar fra 19/12)
Cicilie Inge Poulsen

Tlf. 61 72 11 53
cipo@km.dk

Klosterstien 12
9550 Mariager

Træffes efter aftale

Menighedsrådet
Anders Preben Andersen

Poul Bo Nielsen
Lene Lundsgaard

Eva Forbech Elmose
Karen Bæk Iversen

Linda Susanne Stentoft Hoxer
Erna Marie Poulsen



Concerto Copenhagen
og barok-tenoren Anders Dahlin

�rsdag d. 12. februar 2013 kl. 19:30
 

Bille�er á 125 kr. 
Mariager Boghandel & 
www.mariagerkirke.dk

Koncerter/musik
 

Søndag d. 2. december 2012 kl. 19:30 (gra�s)
Randers Statsskoles kor & orkester

 

Onsdag d. 5. december 2012 kl. 19:30 (gra�s)
De 9 læsninger - med kirkens Ad-hoc-Kor & præst

 

Onsdag d. 12. december 2012 kl. 19:30 (gra�s)
JuleSalmeKalender - vi synger i alt  24 julesalmer

 

Søndag d. 6. januar 2013 kl. 16:00 (gra�s)
Nytårsorgelkoncert med festlig musik - Mikael Ustrup

 

Torsdag d. 17. januar 2013 kl. 19:30 ( Der tages entré)
Mariager�ord Pigekor (arrangør Mariager�ord Pigekor)

 
 


