MARIAGER
KIRKE & SOGN

Marts • April • Maj • 2013 - 35. årgang nr. 2

Tag godt imod indsamlerne søndag den 10. marts og vær med til at udrydde sulten.
Læs mere i dette kirkeblad på side 12.

Indholdsfortegnelse
Aktuelle fakta:
Aftenhøjskolen ........................................ ...5
Adresseliste ............................................... 31
Andre aktiviteter ......................................17
Formiddagshøjskolen ........................... 15
Gudstjenester .......................................... 16
Koncerter ....................................... 7-9 & 32
Siden sidst ..................................................30
Indsamlet siden sidst ............................. 30
Sognepræsterne, organisten og
menighedsrådet:
Fastetiden er over os................................ 3
Det gælder om at ramme plet ............. 6
Danske Kirkedage ...................................11
Sogneindsamling.....................................12
Det nye menighedsråd .........................13

For børn og unge:
Konfirmandernes Ikoner ..............................24
Velkommen til 3. klasserne...........................25
Årets konfirmander .......................................26
Artikler:
Nyt fra Kirkeværgen .......................................10
Den grønne & den hvide vinter..................20
Nyt fra Birgittaforeningen............................27
Rejse til Holland...............................................28
Pastor Schrøders skrift fra 1899.................29
Digte:
Vintersolopgang - Vibeke Guldberg ........18
Lyset er kommet tilbage - KEL....................23

Dead-line for næste kirkeblad er fredag d. 26. april 2013.
Artikler og foto sendes som vedhæftet mail til Peter Ulrich Toubøl,
peter@mariagerkirke.dk
Forsiden: Maleri af sognepræst Helle Myken, Falslev. »Opstandelsen«.

2

FASTETIDEN ER OVER OS!

»Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og
julen varer lige til påske! Nej, det er ikke sandt,
nej, det er ikke sandt, for ind i mellem kommer
Fasten« – sådan har det uden tvivl lydt juleaften
i rigtig mange hjem, ikke kun i Mariager sogn,
men i hele Danmark.
Men tiden flyver som bekendt af sted og
juleaften er længe siden, nu skriver vi marts
og forhåbentligt er foråret om ikke over os, så
snart på trapperne – og det er Fasten også!
Med fastelavn den 10. februar blev fasten
indledt med et brag, i hvert fald i Mariager kirke
med børnegudstjeneste og tøndeslagning,
selvom den 40 dage lange faste først tæller fra
askeonsdag og så løber til Påske.
Mange danskere tænker nok slet ikke over, at
vi fra askeonsdag – og med dette kirkeblad
– befinder os midt i Fasten. Det er der ikke
noget mærkeligt i, for den lutherske udlægning
af kristendommen har nemlig altid haft et
anstrengt forhold til Fasten – som mere eller
mindre praktiseres af alle andre retninger
indenfor kristendommen og til det at give sin
tro handling, eller »krop« som det hedder med
et moderne ord.

Dette skyldes Martin Luthers bekæmpelse af
gerningsretfærdiggørelsen.
Gerningsretfærdiggørelse er tanken om,
at man ved forskellige gerninger kan gøre
sig fortjent til sin egen frelse. En tanke som
florerede i den middelalderlige katolske kirke,
og som ikke mindst kom til udfoldelse i den
katolske kirkes salg af afladsbreve. Afladsbreve
var dokumenter, som kunne købes for penge
og som til gengæld løskøbte en sjæl – sin egen
eller andres - for mange års lidelse i skærsilden.
Skærsilden var et sted hvor mennesket, ifølge
den katolske kirke, skulle have pint og plaget
alle dets synder ud i tusindvis af år, inden det
endelig skulle bestemmes, om mennesket
skulle gå til himmel eller helvede! Skærsilden
var derfor et sted, som mange gerne ville
betale sig fra at komme. Den katolske kirke fik
derfor så mange penge ind gennem salget af
afladsbreve, at det blev muligt at bygge Peters
Kirken i Rom.
Dette misbrug - ikke blot af almindelige
mennesker, men også af Gud - kunne Martin
Luther ikke acceptere. Da han var sikker på, at
Guds frelse ikke er til salg, men en gave vi
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mennesker skænkes kvit og frit af Gud ved Hans
nåde alene. Martin Luthers opgør mod den
katolske kirkes salg af afladsbreve blev også
startskuddet til reformationen og dermed den
evangelisk-lutherske kirke, som vi i Folkekirken
er en del af.
Luthers
udsagn
om
at
mennesket
retfærdiggøres ved Guds nåde alene og så
absolut ikke ved hjælp af egne gerninger er
også i dag den grundsten, som den danske
Folkekirke bygger på. Det er en arv, som
desværre også på mange måder har fjernet
fokus fra, at tro hører sammen med handling.
Det er ikke nok alene at sidde i kirken, eller i
lønkammeret, og læse eller høre Guds ord og
så afholde sig fra verden udenfor. En naturlig
konsekvens af troen bør også være handling
– ikke en af præsten fastlagt handlen, men en
handling udsprunget af taknemmelighed over
den tro, vi skænkes.
Denne »handling« har af frygt for beskyldning
om gerningsretfærdiggørelse i mange år levet
en vanskelig tilværelse, til stor skam både for os
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selv og vores medmennesker. For som Lektor
i praktisk teologi ved Københavns universitet
Hans Raun Iversen siger det: »Jeg kunne ikke
være kristen på en øde ø!« En udtalelse som
på mange måder nok rammer lige ned i den til
tider udskældte tidsånd.
På mange måder lever vi nu i en tid, hvor
flere og flere efterlyser lidt mere »krop« i
kristendommen. Vi lever i en tid, hvor folk
ønsker at knytte mere til deres tro, end alene
»Ordet.« Der efterlyses mere handling. Det kan
vi også se ved, at flere kirker har lysglober, hvor
man kan komme ind og tænde et lys, mens
man måske sender en bøn eller en kærlig tanke
til Gud eller et andet menneske. For bønnen er
jo den oplagte måde at give sin tro handling og
krop. For netop i bønnen vendes vi jo væk fra
os selv i taknemmelighed, eftertanke og glæde
eller i afmagt, og vores fokus rettes mod Gud og
det liv vi står midt i og skal leve. Bønnen giver
ro og overskud og bør prøves af alle, det er ikke
svært – alle ord kan bruges, både Fadervor og
ens egne.

Men også den øgede interesse for
pilgrimsvandringer er et eksempel på dette
øget behov eller lyst til at give sin tro mere
»krop«. Med pilgrimsvandringen kan man
nemlig knytte den fysiske udfoldelse til et øget
fokus på troen gennem stilhed og eftertanke
på vandringen. Handlinger, der måske som
udgangspunkt mest virker, som noget vi gør for
os selv, men dog alle kan bevirke, at vi får flyttet
fokus fra hverdagens trummerum og alt det
overflødige, der kan fylde i vores liv, til det, som
egentligt skal fylde i vores liv. Herigennem får vi
også syn for, ikke blot hvad der gavner os selv,
men også gavner de mennesker, vi omgiver os
med!
Vi behøver ikke faste i Fasten for at vende vores
fokus fra alt det overflødige til det vigtige i
vores liv. Der er mange forskellige muligheder
for at give sin tro »krop« og handling. Men at
faste bare fra en enkelt ting eller to i de 40 dage
som Fasten varer, er måske en god øvelse i at få
givet sit fokus et serviceeftersyn – for det kan
vel aldrig skade? Jeg tror i hvert fald, at jeg vil
give det et forsøg. Men hvad, jeg vil afholde mig
fra – ja, det får du kære læser ikke at vide…

Højskoleaftener
forår 2013
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.

Tirsdag d. 19. marts kl. 18.00
Generalforsamling i
Havestuen i klosteret.
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30
Pianist og entertainer Thyge Thygesen,
Århus: 3x Andersen
Læs nærmere om programmet i
forrige kirkeblad
og på hjemmesiden.

Af sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
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DET GÆLDER OM AT RAMME PLET

At skyde over målet er også at ramme.
Det er bare at ramme noget andet.
Jeg plejer nogle gange at spøge med de to nye
og yngre præster, at det er deres opgave at sørge
for vejret - underforstået godt vejr, og de plejer
muntert at sige, at de har forstået opgaven. De
bestilte i modsætning til min forventning 14
grader, småregn og rusk, og på den måde gik
tingene op.
Det kommer an på, hvad succeskriteriet er.
En gudstjeneste uden musik.
Prøv at forestille dig en gudstjeneste
uden
musik!
Bare
et
øjeblik.
Luk
øjnene
og
forestil
dig
at
gudstjenesten
går
i
gang.
Det første, der sker, er en bøn - derefter
siger præsten goddag, inden han/hun læser
endnu en bøn, hvorefter der kommer to
tekstlæsninger fra biblen lige efter hinanden.
Så siges trosbekendelsen i kor, inden præsten
prædiker. Fortsæt selv remsen. Man er sikkert
hurtigere hjemme ved frokosten, og de, der
ikke bryder sig om at synge, hvad enten man
sidder eller står, slipper jo i hvert fald for det, alt
imens jeg som arbejdsløs organist har siddet

hjemme i lænestolen med formiddagskaffen.
Der kunne sikkert være andre måder at anskue en
musikfri gudstjeneste på, men et faktum er det,
at musikken i enhver kultur spiller en stor rolle,
når det kommer til ritus og religionsdyrkelse.
Hvorfor så en musikgudstjeneste?
Det korte svar er, at der er så megen god musik.
At musik gør noget ved os, som ord ikke gør.
Maria Bebudelsesdag er en bemærkelsesværdig
dag. Jeg postulerer, at det er den dag, der har
optaget billedkunstnere gennem historien
mest - næst efter kirkens tre højtider.
Det er da også et fantastisk billede: en engel
kommer til Maria og siger, at hun skal være mor
til Guds Søn, og vel at mærke uden Josef har en
finger eller andet med i spillet. Den vil selv i dag
være svær at sluge for en 14-årig teenagepige.
Søndag d. 17. marts falder Maria bebudelsesdag
i år, og vi har flyttet søndagens gudstjeneste
til kl. 16:30. Kirkens Ad-hoc-Kor medvirker i
en gudstjeneste med lidt mere fokus på det
musiske end normalt.
Jeg håber, vi rammer plet!

Dette billede er malet af Fra Giovanni da
Fiesole i 1433-1434.
Bebudelsen er et af de mest yndede
motiver i kunsthistorien. Jomfru Maria
er oftest gengivet med farven blå.
(Der findes sågar kirker med en blå
messehagel til Maria Bebudelsesdag).
Englen Gabriel peger altid med sin finger
på jomfru Maria eller op mod himlen.
Endvidere er der altid i bebudelsesbilleder
en bønnebog.
Øverst i venstre hjørne ses uddrivelse af
Paradiset - det paradis vi, med Jomfru
Maria og Jesus fødsel, død og opstandelse,
igen skal vende tilbage til.
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Trioen Zenobia består af Louise Støjberg,
Me�e Kathrine Jensen & Charlo�e Støjberg.
De har taget den danske sang under
kærlig og meget iørefaldende behandling
for en besætning af klaver, harmonika og
sang.
Torsdag d. 21. marts kl. 19:30 spiller de
i Munkesalen i klostret, og jeg er sikker
på, at der vil være musik fra deres - ind�l
videre - to cd-udgivelser.
Jeg har dem begge og de er fremragende!
Der er kun plads �l 70 �lhørere, så skaf
dig en billet hur�gt ved henvendelse �l
kirkens organist.
Det koster 100 kr., men så er der også et
glas pausevin inkluderet.

Kirken og kroen!
Der findes utallige vitser om kirken og kroen,
men der findes ikke mange om kirken og klostret.
Der er jo den åbenlyse forskel på kirken og
kroen, at det ene sted serverer man vin - det
andet sted øl, men hvad er egentlig forskellen
på kirken og klostret? De ligger lige ved siden
af hinanden; er bygget og tænkt sammen i sin
tid, men alligevel er der en væsentlig forskel:
vi holder gudstjenester i kirken og ikke i
klostret. Hvad vi bruger klostret til, er op til
menighedsrådet og de ansattes ideer.
Og en idé fik jeg. Det er nu ikke min idé, jeg
fik ideen fordi en anden fik den. Jeg har bare
tyvstjålet idéen, men det gør ikke noget, for
den er god.
Zenobia.
Ved et jubilæumsarrangement i min tidligere
kirke havde de entreret med trioen Zenobia.
Jeg havde aldrig hørt om dem, så mere glædelig
var overraskelsen, da det viste sig, at disse tre
piger var i stand til at bringe den danske sang
ind i en helt ny og spændende klangverden
kun ved hjælp af et flygel, en harmonika, en
sangstemme og en masse musikalsk overskud.
De skulle bestemt komme og musicere i vores
smukke kloster, og det gør de.
Som en af denne sæsons aftener med fokus

på den danske sang kommer de og
giver en koncert torsdag d. 21. marts kl. 19:30.
Det var den enkle del.
Derefter kom tømmermændene.
Kun plads til 70 tilhørere.
Jeg har prøvet at stille stole op i munkesalen:
det bliver til 70 stole! Man sidder så lidt tæt,
men det gør vel ikke noget.
Billetprisen har jeg sat til 100 kr. Det bliver
den også for fremtiden ved disse mere
verdslige musikarrangementer i klostret.
Problemet er, at der gerne skulle komme
70 publikummer, men det skulle også
gerne undgås, at nogen går forgæves.
Er du interesseret i dette arrangement, sælges billetterne ved personlig henvendelse til
kirkens organist eller kirketjener.
Det giver folk i Mariager en fortrinsstilling, hvad
der kun er rimeligt. Sælger jeg ikke 70 billetter
på denne måde, sætter jeg dem til salg på
nettet. Jeg tør godt garantere, at de bliver revet
væk! Så skynd dig, når du har læst denne artikel.
Ring/mail eller kontakt mig! Der er som skrevet
kun 70 billetter.
Jeg håber vi rammer plet (ellers må vi jo have dem
hertil en anden god gang).
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Nu hvor der alligevel er konfirmation
den dag.
Søndag d. 28. april er der konfirmation
(tillykke til konfirmander og deres familier),
men det betyder også at gudstjenesten
er helliget konfirmanderne.
Er man ikke til konfirmandkirkegang den
dag, er der dog endnu et arrangement i
kirken.
Søndag d. 28. april kl. 19:30 er der nemlig
koncert med Aarhus Universitetskor.
Britten er død!
Jeg var tretten år, glad og ude at lege,
da jeg skulle ind og drikke noget vand.
Radioen kørte og de bekendtgjorde
mere end én gang at Britten var død.
Jeg tænkte sådan nogle fjolser, så sig
hvem, der er død, i stedet for at gentage
hans nationalitet. Det bliver ingen jo
klogere af. Lidt senere fandt jeg ud af, at det
var englænderen Benjamin Britten, der var død.
Meget senere fandt jeg ud af hvilken fantastisk
banebrydende komponist han var, og jeg
holder i dag utrolig meget af hans frække og
rytmiske musik.
Han blev født i 1913 og fylder altså 100 år i år.
Flower songs.
Flower Songs er Brittens samlingsbetegnelse
for 5 korte kompositioner, hvor blomster
og andre planter symboliserer henholdsvis
forgængelighed, frodighed, mørke, lysskyhed
og fest.
Hvert af koncertens fem afsnit indledes med
Brittens korsats, derpå følger verdslige og

Aarhus Universitetskor under ledelse af Søren K. Hansen
synger koncert med musik bl.a. af Benjamin Britten
søndag d. 28. april kl. 19:30 (entré 50 kr.)

sakrale betragtninger over samme 5 emner i
kompositioner af La Cour, Vaughan Williams,
Per Nørgård, Saint-Saëns, MacMillan, Poulenc,
Sandström, Whitacre, Lauridsen og Holmboe.
Teksterne er dels bibelske, dels digtning af
blandt andre Rilke, Herrick og Shakespeare.
Der tages en beskeden entré på 50 kr. til
denne korkoncert med et meget dygtigt og
professionelt kor.
Jeg håber vi rammer plet og at der ikke er Borgen
eller en anden koncert-killer på TV-sendefladen.

Sangaftener i klostret!
Skulle du have noteret en sangaften i februar måned har den desværre
måttet aflyses.
Sangaftenen i marts er lagt trygt i hænderne på Zenobia (se side 7)
mens den sidste sangaften i denne sæson finder sted:

Torsdag d. 18. april kl. 19:30 i Munkesalen i klostret.
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Forårskoncert for første gang i kirkebladet.
Kirkens ad-hoc-kor tæller et antal medlemmer.
Præcis hvor mange ved jeg faktisk ikke altid
helt. Ad hoc er latin og betyder til dette formål.
D.v.s nogle gange er vi mange, andre gange er
vi færre. Og dog.
Doodle.
Doodle er en ting på Internettet, ligesom at
Google er at søge efter noget.
At doodle er at finde ud af hvilke datoer f.eks
et Ad-hoc-kor af varierende antal sangere kan
mødes for at synge en forårskoncert. Vi har
i fællesskab doodlet os frem til, at søndag d.
26. maj kl. 16:00 var der 21 sangere, der kunne
deltage, så der ligger vores forårskoncert så. Det
er første gang, vi ved så meget så tidligt, at det
kan komme med i kirkebladet.
Hvad synger vi så?
Enkelt! Vi synger det vi kan! Om koncerten
varer 35 minutter eller en time er ikke det
vigtigste. Det vigtigste er, at vi har øvet os og
fremfører de satser, jeg har valgt til koret, så
godt som vi overhovedet kan (det er nu heller
ikke så ringe endda, som han sagde i reklamen
for mange år siden).
Jeg håber så, at vi rammer plet med de 21 sangere.
Kom evt. og tæl efter.
Er helt sikkert at ramme langt over målet.
Danmark er et mærkeligt lille land med
5 millioner indbyggere og 6 millioner
mobiltelefoner, heraf en hel del de såkaldte
smartphones. Sådan en har jeg i skrivende
stund ikke!

QR koder hedder
disse grafikelementer, og
de er unikke, og
leder dig med
en smartphone
hen på en given
adresse.

Ad hoc-koret er ikke lykkelige ejere af fine korbilleder i ens
tøj, så derfor bringes her et billede af glad svævende bi.
Koret synger nemlig forårskoncert søndag d. 26.
maj kl. 16:00

Det har dog ikke forhindret mig i at rålåne min
kones og lave mobil-sider til Mariager kirke.
I gamle dage trykkede man hæfter, som kunne
købes i våbenhuset (det gør vi stadig), men
ved at stikke sin smartphone hen over det
grafiske ikon nederst på siden, får man adgang
til de samme oplysninger samt en hel del flere.
Faktisk alt hvad man som turist kunne ønske
at vide om kirken, dens historie og inventar.
Er du ikke turist, men interesseret i kirkens
gudstjenester, koncerter, ansatte og meget
andet, er det også lige ved hånden. Det er jo
de færreste, der render rundt med et kirkeblad
i lommen.
Det er helt sikkert på nuværende tidspunkt at
skyde langt over målet. En nu afdød skibsreder
yndede jo at bruge udtrykket rettidig omhu,
og vil kirken være med, kører mobiltoget altså
nu. Jeg husker, at der var en del, der i 1997 ikke
rigtig vidste, hvad man skulle bruge kirkens
hjemmeside til, da den så dagens lys.
Adressen er i øvrigt hvis nogen hellere vil
bruge deres fingre til at skrive den med:
m.mariagerkirke.dk
Af organist Mikael Ustrup

NYT FRA KIRKEVÆRGEN
Først vil jeg benytte lejligheden til at sige tak,
fordi det nye menighedsråd har valgt mig til
kirkeværge uden for rådet. Dernæst vil jeg sige
tak til alle de dejlige tilkendegivelser og gaver,
jeg modtog i forbindelse med min afgang som
formand og menighedsrådsmedlem. Til læserne
kan jeg oplyse, at jeg var uvidende om, at der i
den forbindelse blev bragt 4 sider ekstra om mig i
kirkebladet, ligesom Mikael Ustrup i hemmelighed
i gennem flere måneder havde lavet en video om
»den forsvundne formand«, som blev vist midt
under kirkens årlige julefrokost. Jeg blev dybt rørt
over al den ståhej og kan endnu mærke, hvordan
det hele stadig varmer mit hjerte.
Ny post.
Nu er jeg ikke formand længere og en stor
administrativ byrde er lette fra mine skuldre.
Jeg ønsker derfor Preben Andersen og det nye
råd al held og lykke med arbejdet. Da jeg for
20 år siden kom i menighedsrådet, startede jeg
som kirkeværge. Det var en post, som passede
mig rigtig godt, for byggeri, reparationer og
planlægning interesserer mig. Så jeg håber de
næste 4 år bliver en lige så god oplevelse.

Der sættes arbejde i gang.
Omlægningen af klosterhaven er kommet godt
i gang på trods af det meget våde efterår. Der
er blevet gravet ud til parkstier samt pladsen
til lysthuset. Frost og sne har midlertidigt
stoppet arbejdet, men lige så snart forår og
tøvejr tillader det, fortsætter arbejdet med
omlægning af græsplænerne og dræning af
klosterbygningens sokkel.
Vinteren er også den periode hvor kirkegårdens
mange låger bliver efterset og malet. Samtidig
bliver den store låge mod syd afmonteret af
tømrerfirmaet Jønsson, så de langt om længe
kan lave en ny i stedet for den gamle, som har
været rådden i mange år. Den nye får samme
udseende som den ved Graverhuset. Flere
andre mindre reparationer i kirke og kloster
er også blevet sat i gang. Bl.a. kommer der
automatisk lystænding i våbenhus og tårnrum,
så man ikke skal famle sig frem i mørke.
Nyt lys på kirketårnet.
Som nogen sikkert har bemærket, er der nu
kommet lys også på kirketårnets vestside, idet
der er blevet opsat to nye LED-projektører på
bare 36W. Den gamle, som belyste tårnuret,
brugte alene 1000W.
Elevatoren driller!
Som kirkeværge har jeg også arvet en
mindre morsom sag. Elevatoren i klosteret
har længe voldt problemer, og desværre
er det gået ud over flere af de ældre,
som er dårligt gående. Ja, flere tør ikke
længere komme til arrangementer på 1.
sal. Vi er derfor meget skuffede over, at
leverandøren Axhiss ikke mere aktivt er
gået ind i problematikken med at få løst de
mange svigt. En helt ny elevator skal jo ikke
gå i stå i tide og utide. Vi vil derfor endnu
engang forsøge at få teknikerne på banen,
så teknikken kommer til at fungere stabilt.
Jeg håber, at problemerne er løst, når du
læser dette.
Peter Ulrich Toubøl.

I forbindelse med Den Gamle Biografs ombygning er der planer
om at flytte klosterplanterne ned i klosterhaven. Derved kan
Helledies skulptur af Den hellige Birgitta endelig komme på
plads foran klosteret.
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DANSKE KIRKEDAGE

Foredrag, fest og inspiration.
Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes Danske
Kirkedage 2013 i gang med en storslået
åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium
i Aalborg. Der ventes 5.000 mennesker fra alle
dele af landet til denne første del af fire dages
kirkefest i Aalborg i dagene 9. – 12. maj.
Kom og vær med til fire dages kirke- og
kulturfestival
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene
er en enestående lejlighed for hele familien
til at opleve et sandt overflødighedshorn af
aktiviteter med foredrag, debatter, musik,
Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes
Marked og gudstjenester. Mere end 200
forskellige programpunkter for alle fra 3 år
til 100+ venter og viser mangfoldigheden
blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige
organisationer, som står bag kirkedagene.

DR´s programmer om tro og eksistens
5) Korshærschef Helle Christiansen, der taler
om kirkens troværdighed – eller mangel på
samme
6) Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil
forsvare gudstjenesten
7) Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan,
Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og
Japan
Alle kan deltage på Danske Kirkedage.
Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’
fra torsdag til søndag eller vælge at være med
én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden
1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man
også kan finde det samlede program og alle
praktiske oplysninger om arrangementet.
Henvendelse kan også ske til kirkedagenes
sekretær Christen Staghøj Sinding: css@km.dk
eller tlf. 40 34 90 96.

Blandt de personer, man kan møde på
kirkedagene er:
1) Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge,
der på baggrund af terrorhandlingerne
i Oslo og på Utøya taler om ’At rejse sig
efter en rystelse’
2) Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil
fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen
3) Forfatteren Jens Smærup Sørensen
vælger sange fra Højskolesangbogen
og causerer over livet i almindelighed
og sangene i særdeleshed
4) Værterne på DR´s Tro-redaktion, som
vil være til stede under kirkedagene
og – ud over at bringe indslag i DR
fra kirkedagene - invitere til dialog om
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SOGNEINDSAMLING

SLUT SULTEN

Søndag d. 10 marts kl. 10.00 har
Mariager sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug
for frivillige indsamlere til kampen mod sult.
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod
fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget
at tage fat på. En af de helt store udfordringer
er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk
underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn
af sult. Sult og fejlernæring er verdens største
sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle
andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.
For uden mad virker hiv-medicin ikke. Læs
denne sande historie fra Uganda:
Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda var
et svageligt og udmarvet barn.
Da hun var 10 år, viste det sig,
at hun var blevet smittet med
hiv, da hun lå i sin mors mave.
Både Kasif og hendes mor kom
i gratis behandling med hivmedicin. Men for at medicinen
kan virke, skal patienten spise
godt og regelmæssigt. Kasif og
hendes mor brugte flere timer
hver dag på at finde spiseligt
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ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var der
aldrig mad nok.
I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to
geder og en køkkenhave af Folkekirkens
Nødhjælp. Samtidig fik moderen, Kasif og
andre hiv-smittede i landsbyen undervisning
i, hvordan man kan leve et godt liv med hiv. I
dag sikrer køkkenhaven, at de får den sunde og
varierede kost, de har brug for og som styrker
deres immunforsvar. De har begge fået mere
sul på kroppen, og ingen kan længere se, at de
er syge. Faktisk har Kasif fået det så godt, at hun
er begyndt at drømme om fremtiden.
D. 10. marts 2013 kl. 10-13 vil
indsamlerne i Mariager og
Folkekirkens Nødhjælp gøre en
fælles indsats i kampen mod sult
ved at ringe på så mange døre i
sognet som muligt.
Meld dig allerede nu som
indsamler hos hos Eva Elmose
tlf.: 98542035 - 40409655 e-mail:
eva@mariagerkirke.dk eller Karen
Bæk Iversen tlf.: 2370 7393.

DET NYE MENIGHEDSRÅD
I forrige nummer var der indlæg fra Karen Bæk
Iversen, Lene Lundsgaard og Lisbet Kjærgaard.
Her følger resten:

Linda Hoxer
Jeg hedder Linda Susanne Stentoft Hoxer
og har boet i Mariager siden 1993. Jeg er gift
med Jørgen og vi har 3 voksne døtre. Vores
fantastisk flotte kirke har altid fascineret mig
og min familie. Folkekirken er for mig en tryg
base og derfor vil jeg gerne bidrage positivt til
menighedsrådsarbejdet og i de udfordringer
folkekirken står over for.

Erna Poulsen
Erna Poulsen, Jeg er 46 år og er gift med Allan.
Jeg har 2 piger Pernille og Ava og Allan har 3
børn Trine, Lotte og Mads.
Da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig
at stille op til menighedsrådet i Mariager, kom
det noget bag på mig, for det var ikke lige det,
jeg havde set mig selv i, men efter et par dages
betænkning og læsning om Mariager kirke
og arbejdet som rådet laver, syntes jeg, at det
kunne blive ret godt, for i de godt 17 år jeg boet
i byen, har kirken haft stor betydning for min
familie og jeg, og jeg ønsker at være med til
at bevare kirken, og give andre den mulighed,
for at opleve alle de gode oplevelser, der er i
kirken.

Bagerst fra venstre: Poul Bo Nielsen, Linda Hoxer, Jacob D, Krogh Rasmussen, Lene Lundsgaard,
Preben Andersen. Forrest: Erna Poulsen, Eva Elmose, Stine Tougaard, Karen Iversen.
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og kirkes værdier videre til dem, synes jeg, vi
svigter dem.
Det er vigtigt, at vi som kristent samfund i en
globaliseret verden holder fast i værdier som
tilgivelse, næstekærlighed, taknemmelighed,
ærlighed og at alle mennesker er lige for Gud.
Jeg glæder mig til at komme i gang med
arbejdet og ser frem til at møde de mennesker
der er i og omkring en spændende kirke som
Mariager Kirke.

Poul Bo Nielsen
Jeg hedder Poul Bo Nielsen, er 50 år og bor i
Rosengade her i Mariager. Jeg er nyt medlem af
menighedsrådet. Jeg blev opfordret til at stille
op og vil hermed takke for tilliden og vil gøre
mit bedste for at leve op til det ansvar, det er
at være i menighedsrådet. Ved konstitueringen
blev jeg valgt som kasserer. Det er jeg ikke helt
uvant med, da jeg i mit daglige arbejde er leder
af et botilbud for udviklingshæmmede.
Sammen med min kone Pia og vores søn Esben
flyttede vi i 2003 til Mariager.
Det var en god oplevelse for os alle 3. Jeg synes,
vi blev taget godt imod i byen. Esben begyndte
at spille Håndbold i MIK, og få år efter blev jeg
formand for hovedbestyrelsen, en post jeg
stadig bestrider.
Jeg har tidligere været engageret i
menighedsråd, idet jeg var formand for
menighedsrådet i Øls ved Hobro i 4 år. Det var
en god og lærerig periode.
Danmark er et kristent land og har været det i
1000 år. Der ligger nogle meget vigtige værdier
og traditioner i dette. Derfor synes jeg, det
er vigtigt at vi, der har glæde af at komme i
kirken og lytte til det glade budskab, sørger for
at dette bliver formidlet videre f.eks. til vores
børn og unge. Hvis ikke vi giver vores samfunds
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Preben Andersen.
Preben Andersen, bliver 60 år i foråret. Far til
fire, der nu alle har afsluttet deres uddannelse
og er aktive rundt i landet. Søren og Anne i
Kbh., Stine i Århus og Sara i Herning. Jeg blev
enke i 2001 og er nu siden 2009 gift med Thyra
Smidt, og vi har hus i både Mariager og Haslev.
Thyra arbejder for Danmission med dialog og
Kirkernes indvandrearbejde på Vesterbro.
Jeg har i 6 år været ansat som konsulent for
genbrug i Danmission, hvorfra jeg går på
efterløn 1.7. Tidligere arbejdede jeg med
logistik på KEW i Hadsund i 29 år. I min fritid har
jeg i mere end 25 år været aktiv spejder, aktiv
omkring skole, børnehaver og Røde Kors, hvor
jeg nu er formand.

Ved konstituering af menighedsrådet blev jeg
formand. Mit ønske for kirkelivet i Mariager
er, at der skal være et godt fællesskab, og at
der vil være mange aktive omkring arbejdet.
Jeg synes, vi med den nye Klosterbygning, det
dejlige nye orgel, de spændende unge præster
og mange aktiviteter har et fint udgangspunkt
for et godt sogneliv.
Har du ideer til noget, du gerne vil arbejde med,
så kontakt en af os i rådet eller en af præsterne.
Med to bopæle er det et privilegium at deltage
i et aktivt sogneliv i både Haslev og Mariager. Vi
møder mange spændende mennesker både på
jobbet og i fritiden, og det giver et dejligt liv.
I 10 år har jeg sammen med Mie og Kaj Jensen
arrangeret sognetur til Refugiet i Løgumkloster.
I år bliver det den 20.-23. september og vi
udvider med en bus fra Haslev. Thyra vil også
være med, så der bliver deltagere fra to sogne.

Menighedsrådsmøder
2013
Møder afholdes i klosteret på
Tirsdage kl. 17.00
på følgende datoer:
12/3
16/4
21/5
18/6
20/8
24/9
29/10
26/11

Formiddagshøjskolen
Forår 2013.

Vi mødes på tirsdage
fra kl. 10.00 - 12.30 i klosteret.
5.3. Jørgen Nørgaard, Skjern,
genfortæller Hans Kirks “Fiskerne”
med kommentarer
19.3. Biskop i Aalborg, Henning Toft
Bro: Fra fiskerkøje til bispestol
12.4. (bemærk: fredag!)
Udflugt til Helligåndskirken og
huset Heimdal i Århus:
Vi kører fra Mariager kl. 10 i bus, og
besøger først Helligåndskirken i
Hasle, hvor sognepræst Henrik Oest
vil vise os kirken. Efter frokosten
kører vi hen og kikker nærmere på
huset Heimdal.
Vi er tilbage i Mariager igen kl. ca.
15.30. Pris: 150 kr. pr. person.

Alle er velkomne.
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.
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GUDSTJENESTER
Marts
3. kl. 10.00 3. søndag i fasten
10. kl. 10.00 Midfaste søndag
17. kl. 16.30 Maria bebudelsesdag
24. kl. 10.00 Palmesøndag
28. kl. 19.30 Skærtorsdag
29. kl. 10.00 Langfredag
31. kl. 10.00 Påskedag

Lukas 11,14-28
Johannes 06,1-15
Lukas 0,26-38
Matthæus 21,1-9
Matthæus 26,17-30
Jesu lidelseshistorie
Markus 16,1-8

JDKR
CIP
JDKR
JDKR
JDKR
CIP
CIP

Lukas 24,13-35
Johannes 20,19-31
Johannes 10,11-16
Johannes 16,16-22
Matthæus 03,1-10
Johannes 16,5-15

JDKR
CIP
JDKR
JDKR
JDKR
CIP Konfirmation

Johannes 16,23b-28
Markus 16,14-20
Johannes 15,26-16,4
Johannes 14,22-31
Johannes 03,16-21
Johannes 03,1-15

JDKR Konfirmation
CIP Familiegudstjeneste
CIP
JDKR
CIP
JDKR

Lukas 16,19-31

CIP

April
1. kl. 10.00 2. Påskedag
7. kl. 10.00 1. søndag efter påske
14. kl. 10.00 2. søndag efter påske
21. kl. 10.00 3. søndag efter påske
26. kl. 10.00 Bededag
28. kl. 10.00 4. søndag efter påske

Maj
5. kl. 10.00 5. søndag efter påske
9. kl. 10.00 Kristi Himmelfart
12. kl. 10.00 6. søndag efter påske
19. kl. 10.00 Pinsedag
20. kl. 10.00 2. Pinsedag
26. kl. 10.00 Trinitatis søndag

Juni
2. kl. 10.00 1. søndag efter Trinitatis

JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, CIP: Cicilie Inge Poulsen

Musikgudstjeneste for Sødisbakke:
Tirsdag d. 19. marts kl. 10.15 Jacob D. Krogh Rasmussen

Fjordvang:
Fredag d 22. marts kl. 10.
Fredag d.19. april kl. 10.
Fredag d. 31. maj kl. 10.

Aksel Breinegaard
Cicilie Inge Poulsen
Aksel Breinegaard

Vores kirkeblad kan stadig bruge en ekstra økonomisk håndsrækning.
Støttebidrag kan indbetales på kirkens konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9323
konto nr. 000 543 83 06.
Hvis man ønsker at modtage kirkebladet med post, kan det ske for en pris af 50,- kr. for 2013.
Bestillingen rettes til præstesekretæren på mail: elhe@km.dk eller pr. tlf. 98 54 11 53
om torsdag imellem 10-14.
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ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster
Marts
05.
07.
10.
19.
19.
19.
21.

10.00
19.30
10.00
10.00
18.00
19.30
19.30

Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Studiekreds - Konfirmandlokalet
Sogneindsamling – Munkesalen NB. tidspunkt
Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Generalforsamling i Aftenhøjskole – Havestuen
Aftenhøjskole – Klostersalen
Koncert Zenobia

10.00
19.30
19.30

Formiddagshøjskolen – udflugt afg. Egepladsen
Sangaften – Munkesalen
Koncert Aarhus Universitetskor

19.00
19.00
16.00

Pinsevandring afg. Mariager kirke
Kabaret i Den Gamle Klosterbygning
Koncert Ad Hoc koret

10.00

Kulturhistorisk vandring afg. Sem Kirke

April
12.
18.
28.

Maj
22.
24.
26.

Juni
01.

Kirkebil
Det er muligt, at bestille Kirkebil til gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa tlf.:
98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

Menigheden står op under salmesangen – dog kun dem der kan!
Ved alle gudstjenester i Mariager kirke står vi op under salmesangen. Menighedens
salmesang er en hjørnesten i den danske gudstjeneste - og vi synger bedst, når vi står
op, og lungerne er foldet ud. Vi sidder ned under tekstlæsningen, fordi vi da bedst kan
høre lyden fra bænkhøjttalerne.
Det er naturligvis sådan, at enhver der har vanskeligt ved at rejse sig eller stå i længere
tid, bare kan blive siddende på bænken.

Kirkekaffe
Alle er velkomne til en kop kaffe og en snak i kirken efter Gudstjenesten.
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VINTERSOLOPGANG
Når solen går op bag den snedækte skov,
falder hjertet så hjemligt til ro,
og alle håbets facetter får lov
til at brede sig, vokse og gro.
Når vintersol stråler, bli’r tyngde så let
- gyldent genskær på snehviden dyne –
for vanskeligheder forsvinder komplet,
krystalhåb ses glimte og lyne.
Den nyfødte sol må jeg lytte til,
som hørte jeg David slå an
akkorder på livsglædens strengespil,
forventning om vår-evigt land.
Når solen går op bag de snedækte buske
ses, hvidpudret, grenenes net,
så glemmer jeg rent, at det atter vil tuske,
når dagen får skumrings-palet.
Med vintersols opgang, bli’r håbet født,
og længsler fostres i menneskets sind;
med nedbørs krystalform bli’r dækket alt dødt,
og håbløsheds ulv bli’r et hjernespind.
Menneskets solceller ta’r imod,
vi åbner sindet med hjerte og øje,
håb glimter som sneskov, alt vankelmod
forsvinder som dug for vor sol i det høje.
Vibeke Guldberg Madsen

18

19

DEN GRØNNE OG DEN HVIDE VINTER
for sjov, at vi bor i »lille Sibirien«, fordi kulden
altid holder sig længere her hos os end andre
steder – og derfor er der altid senere udspring
af alt!) – Til gengæld står Dorthealiljerne et
godt stykke oppe og er allerede hvide i blostret,
så der ER håb forude - -

Den grønne og den hvide vinter
Mine kursister på Sprogcentret i Randers har
altid talt om, at i Danmark er der to vintre - den
hvide og den grønne! – Mange af dem kommer
jo fra meget fremmede himmelstrøg, hvor
varmen havde ganske andre »dimensioner«
end i Danmark - og at kalde vores sommer for
sommer, syntes de ganske enkelt var for skørt,
derfor den grønne og den hvide vinter - Jeg kom til at tænke på det, da vi på en af de
tidlige januardage gik vores sædvanlige tur
»skoven rundt«, som vi kalder det. Det var så
livgivende at se alt det grønne, så man næsten
kunne føle sig hensat til sommer – og jeg tror,
det er fordi, vi har haft for mange vintre lige
ovenpå hinanden, hvor det hele var hvidt fra
november/december til marts, uden at vi så
den grønne jord. Jeg husker, hvordan jeg til sidst
gravede mig gennem sneen de steder, hvor jeg
vidste, at her ville der være erantis – og det var
der, endda i bedste velgående godt beskyttet af
snedynen. - -NU går jeg og leder i den grønne
jord efter en enkelt lille grøn nakke, men har
endnu – her i starten af januar – ikke fundet en
(det er der sikkert andre, der har, for vi siger jo
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Den hvide vinter
Vi var da ellers bange for, at det skulle ende
med lang hvid vinter igen, da den første store
sne og kulde satte ind ret tidligt i vinteren. Vi
havde heldigvis lige nået at lave saft af de sidste
æbler på vores superpresser, før det begyndte,
og resterne fra brygningen lægger vi altid i
skovkanten, så råvildtet kan divertere sig med
det, hvis de har lyst – og det skal jeg da love for,
at de har!
Det er jo egentlig ret fantastisk, at de kan finde
det under en trekvart meter sne, men det var
meget synligt, at det havde de, for der var
simpelthen gravet dybt ned i sneen.
Hver dag defilerede de forbi vort vindue – som
regel var der fire – for at mæske sig med det,
og det var et skønt syn! De æbler, der blev
sorteret fra ved brygningen, havde vi hældt ud i
urtehaven, og også her lykkedes det råvildtet at
lokalisere dem gennem sneen – i øvrigt også til
stor glæde for specielt solsortene, der jo elsker
at sidde og pikke i et æble, men bestemt ikke
selv kan finde dem under sneen.
Flommefedt og kugler var hængt i træerne,
og solsikkekerner blev strøet på jorden nogle
steder, hvor vi rengjorde for sne – og det
tiltrækker alle slags fugle. – Skovskader og
spætter, finker og musvitter – og forleden så
jeg sågar en musvåge slå et slag ned efter en
flomme – jo, vi har en livlig trafik i skoven.

“Flagermusene skal bo i kassen«

Yndigst er dog den lille lysegrå og sorte
halemejse, der kommer nogle gange om
dagen – på helt bestemte klokkeslæt – altid i
flok og altid siddende i en tæt klynge omkring
foderbollerne på grenen, og man kan være
sikker på, at det er hele familien, der er på tur
- der kan nemt være 15 – 20 af gangen – for
halemejsen er noget af det mest sociale, der
findes og færdes derfor altid i flok med egen
familie.
Den grønne vinter
Som nævnt er det en fryd at gå i den grønne
skov, selvom det er vinter – og det gælder først
og fremmest, fordi skovbunden er så saftig og
grøn med et stort moslag mange steder. Jeg
kan blive helt fascineret af at se på forskellige
mostyper – nogle steder står der tre forskellige
lige ved siden af hinanden – hver med deres
grønne nuance. Et af mosserne vil jeg kalde
bregnemos, fordi det simpelthen ligner en
bregne i miniformat, og det breder sig sine
steder så kraftigt og tæt, at man kan tale om

et tæppe – Iblandt står så noget stjernemos,
der faktisk for tiden blomstrer med småbitte
gyldne blomster – og lige ved siden af, det
tykke pudemos, som ligner små grønne bakker
i et miniaturelandskab. Samtidig kan man – de
steder, hvor naturen helt får lov at være på egne
præmisser – se små klynger af lærk eller gran
eller fyr eller tuja - også i miniaturestørrelse
– nogle steder kan der stå 50 små søstre og
brødre rundt om en »far eller mor«, og her er
virkelig tale om tæt slægtskab – dog, med tiden
vil de jo nok bekæmpe hinanden – men lige
nu er det smukt at se på. – Overalt vokser de
vilde kaprifolier, og minsandten om ikke der er
fine grønne knopper – enkelte med udspring i
enderne – jo jo det varsler godt - Nu vil mere jo have mere, og for nogle dage
siden havde jeg set, at mine juleroser stod
med bristefærdige knopper lige over jorden,
og med den mildhed, der har været den sidste
uge, var jeg klar til at gå hen og plukke de første
knopper og lægge i en skål, hvor de så efter
nogle få dage breder deres skønhed helt ud - -
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myrer i stubbe under dyb sne – måske fordi
den kan huske de gode myresteder, men man
mener også, at den kan bruge sin hørelse til at
lokalisere aktive myrer under sne!

Men ak, andre havde haft samme tanke – de var
spist ned til grunden! - Nu holder jeg meget af
»mine« rådyr og »mine« harer, men jeg synes,
der er så meget andet, de kunne spise – og så
tager de lige præcis mine skønne juleroser (ikke
at forglemme alle knopperne på de æbletræer,
de kan nå, men det er vi jo vant til) – ØV!
– Sidenhen opdagede jeg, at musene i udhuset
havde spist mine agaver og mine
kaffetræer, der står i venteposition
der – og det gjorde de sikkert som
»tak« for, at vi havde stillet vore sidste
belle de boskop (efter at to kasser var
temmelig afgnavede) sådan, at det
var umuligt for en mus at kravle op i
kassen - så kunne vi få det for det!
Endelig har vi haft besøg af
sortspætten – ikke at vi har set den
– eller hørt den - men på en aldeles
sønderhugget træstub i bunden af
haven, kan vi se, at den har besøgt
os jævnligt, for der ligger flis hele
vejen rundt, og der er ikke meget
stub tilbage. – Sortspætten lever jo
mest af myrer og de larver, der er
i stubbene – og jeg tror bestemt,
at den har været her, mens der var
sne, for den er i stand til at lokalisere
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Vårlængsel
Dagen er tiltaget med 40 minutter (den 15
januar) – ribesgrene er på vej til udspring i
en stor krukke – jeg leder stadig efter erantis
(jeg kan se i min naturkalender, at jeg sidste
år fandt den første bøjede nakke den 6 januar,
så det må snart være i denne grønne vinter!),
og knopperne på mine rododendron står
sprængfyldte af livslyst, en sand fryd for øjet
hver gang jeg går til postkassen efter avisen
– og for mit indre øje ser jeg dem i udspring
lige om lidt. Sidste år fældede vi et par store
graner og en bøg, der tog så meget lys, at det
var sporadisk med blomsterknopper i vore
rododendroner, og så gav vi dem rigtig meget
at leve af, så jeg skal da lige sige, at det har
hjulpet – det bliver fantastisk (efter knopperne
at dømme!)
- og mens jeg sidder og skriver, er sneen
begyndt at dale igen – og de lover mere sne og
kulde, så jeg kan vist godt indstille min søgen
efter erantis lige nu – og i stedet ty til digterens
univers om lyset.

Lyset er kommet tilbage
endnu forsigtigt så småt;
grå er den stærkeste farve
tøvende trodsigt lidt blåt.
Gysende gråsprængte morgen
Gud, lad dit under kun ske;
lad os ta forskud på glæden,
engledun gør du af sne.
Det, som vil komme, er kommet,
snart er det sangenes tid;
fuglene rødmer i hjertet,
skønt jorden endnu er hvid.
Vinter er tid til at vente,
vente på det som vi ved;
vente på livet som er der,
kommet fra oven herned.
Livet er tid til at vente,
vente på det som vi ved;
vente på livet i lyset
af Herrens påskebesked.
Lyset er kommet tilbage,
lyset der skinner på jord;
menneskers skrålys i verden
viser os Guds korridor.
(KEL 2003)
I håbet om et gryende forår –
Britt Lægsgaard
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BØRN & UNGE

Konfirmandernes Ikoner
Som de fleste har set prydes kirken af
en samling meget flotte Ikoner. Det er
konfirmandernes værk. Lørdag den 19.
januar havde vi besøg af kunstnerne
Anne Steenberg og Kathrine Van Godt.
De var indbudt til at lave et projekt,
Ikon-fremstilling, med konfirmanderne.
Selvom konfirmanderne i dagene op til
begivenheden, var lidt tilbageholdende,
med hensyn til om deres evner slog til,
må man sige, at det blev en stor succes på
dagen. Det blev derfor en meget positiv
oplevelse for alle - både drenge og piger
og præster. Kunstnerne var meget alvorlige
og systematiske omkring deres arbejde og
forlangte respekt omkring det, de ville
konfirmanderne skulle præstere. Der var et
fantastisk nærvær hele dagen og det kan
absolut ses på alle de fine værker. Der blev
malet, leget med guld, tekster og billeder,
og det hele skulle males og påføres så
grimt som muligt – selvom det var en svær
præstation, da de fleste gerne ville være
perfekte. Det at de skulle være grimme,
er netop hemmeligheden ved, at de skulle
se gamle ud. Der blev valgt billeder og

24

tekster med megen stor alvor og med
meget personlige præg. Konfirmanderne
var meget bevidste om, hvad de ville,
der skulle stå og være symboler på deres
Ikoner. Det var en ren fornøjelse at se dem
arbejde på den måde og se alt det, de
faktisk fik ud af det.

Alt i alt blev det en fantastisk dag og en
kæmpe succes for konfirmanderne. Ikonerne
er udstillet i kirken indtil den 25. april, hvor
alle er meget velkommen til at komme og se
dem. De er vildt flotte.
Tak for en fantastisk dag i jeres selskab
Jacob og Cicilie
En bemærkning til gamle konfirmander: Vi
har nogle ikoner stående og dem er I meget
velkomne til at hente. I kan henvende jer til
sognepræst Cicilie Poulsen, 61721153, jeg
gemmer på dem.

Velkommen til 3. klasserne.
Det er nu tid til at mødes med jer som minikonfirmander i Mariager kirke. Det glæder
vi os vanvittigt til. Først og fremmest skal vi hygge os rigtig meget. Vi skal have
saftevand og kage. Vi skal også hygge med at lave nogle kreative ting – male, tegne
og lege med ler. I skal i år lære om kirken, døbefonden, alteret, prædikestolen og ikke
mindst lære orglet at kende. Vi skal også lære nogle salmer at kende og synge dem.
I skal lære kirkegården og dens symboler at kende. Så skal I selvfølgelig lære bibelen
at kende – Se film om Moses og Josef og lære historierne om Jesus at kende.
Hele forløbet rundes af med en familiegudstjeneste Kristi Himmelfart d. 9. maj
kl. 10.00, hvor mini-konfirmanderne medvirker
Vi glæder os til at møde jer alle!
De kærligste hilsner
Præsterne, Jacob og Cicilie
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KONFIRMANDER 2013
Konfirmander 28. april

Konfirmander 5. maj

Annesofie Østerby Skjellerup
Brian Frederiksen
Camilla Rodil Bach
Catja Bjerre Nielsen
Christian Hansen
Emil Niss
Frederik Møller Navntoft Andersen
Johanne Marie Rasmussen
Jonas Stenholt Møller
Julie Kjær Sørensen
Lasse Overgaard Jensen
Lasse Tordrup Bach
Laurids Lundberg Bjarnskov
Læreke Dahl Kirkegaard
Mads Skovsgaard Jensen
Natalie Rose Smallwood
Sigurd Hermund Holm
Sille Gøttler
Simon Nielsen
Simon Pedersen
Victor Dalby Møller

Anne-Cecilie Lindhard Gade
Ann-Sofie Völcker Stegger
Carina Tandskov Dissing
Cecilie Korsgaard Madsen
Ebbe Julius Gertz Christensen
Elias Harald Nielsen
Elisabeth Kjelgaard Levinsen
Emilie Johanna Hven Hølund
Emil Quist Pasciak
Jacob Bach Thomsen
Johanna Nielsen
Julie Djørup Nielsen
Kasper Stegger Sørensen
Kerstin Bonde
Lucas Maaigaard Jensen
Lukas Troelsen
Lærke Bredahl Christensen
Mads Westenberg Kirkegaard
Marcus Dalsgaard Jensen
Maria Nielsen
Mathias Voetmann
Mikkel Peters
Oliver Sloth Jensen
Signe Holt Andersen
Victoria Kjelgaard Wessberg

Årets to store
juletræer til kirken
blev hentet hos
Anette og Johannes
Overgaard på Hou
Skovvej. Vi takker
mange gange.
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NYT FRA BIRGITTAFORENINGEN
Kabaret i Den gamle Kloster bygning.
Man kan glæde sig til fredag, den 24. maj
kl. 19.00 hvor der inviteres til en festlig og
fornøjelig kabaret i den gamle kloster bygning.
Lokale sangere og musikanter vil her
underholde med vers og viser af den svenske
poet Edvert Taube, og det hele bindes sammen
til en spændende og overraskende fortælling af
Vagn Christoffersen.
Her bliver sikkert også lejlighed til at synge
med på kendte viser som »Calle Schewens Vals«
og/eller »Så længe skuden kan gå«.

Primo 2013
Jørgen Kruse og De Hellige tre Konger rundede
igen i år »Årets gang i Birgitta foreningen« af på
en god og opløftende måde.
Med undtagelse af yngste deltager, som
deltog i »løbevogn«, fik alle rørt sig på en
god og forfriskende vandretur op og ned ad
stigningerne igennem Munkholm anlægget,
hvor der blev lyttet opmærksomt og
interesseret til fortællingen om De vise mænd
og deres glæder og genvordigheder.
På et tidspunkt var man dog lige ved at
komme på afveje - som det jo kan ske på
enhver pilgrimsvandring. Alt endte dog godt
– man nåede »målet« - og sluttede af i Udsigtspavillonen med at synge Grundtvig’s »Dejlig er
den himmel blå«.
På næste Hellig tre Kongers vandring får vi
måske lov til at synge med på samtlige 18
vers!!
Birgittaforeningens program for 2013
Programmet ligger nu klar og kan afhentes i
Mariager Kirke eller rekvireres ved henvendelse
til:
Bent Hjortshøj på tlf. 6135 3002 eller
Helga Moos på tlf. 9852 2441.

Billetter á kr. 75,00 incl. lækker Tapas-buffet
og et glas vin eller vand,
kan bestilles ved Bent Walbom på
tlf.: 3066 2478.
Evt. overskud går til indretning af toilet og
bruserum i pilgrimsherberget

En vandring i pinsens lys
onsdag den 22. maj kl. 19-22.
Pinsevandringen begynder i Mariager Kirke
kl. 19 med en andagt ved sognepræst Jacob
D. Krogh Rasmussen, hvorefter vi nyder
sommeraftenen i den gamle by, langs
Mariager Fjord og i skovene. Turen er på 6
km. Undervejs udfoldes pinsens tema om
Helligånden ved Elisabeth Lidell,
pilgrimspræst i Århus Stift. Efterfølgende
samles vi i den gamle klosterbygning til
samtale, sang og hyggeligt samvær.
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Foto af gammelt altertæppe fra Klosterkirken med broderet pelikan.

Rejs med Den Europæiske Birgittaforening til Holland.
Rejsen foregår fra d. 13. – 16. september 2013 . Pris DK. 2900 kr.
I år har Den Europæiske Birgittaforening henlagt sit årsmøde til Uden i det sydlige
Holland, hvor Birgittaklosteret Maria Refugie fejrer sit 300 års jubilæum.
I forbindelse med jubilæet præsenteres
et længe ventet Birgitta atlas, der omhandler alle tidligere og nuværende
europæiske Birgittaklostre. Forfatterne er svensk/danske Tore Nyberg samt Ulla
Sander Olsen og vor lokale Per Sloth Carlsen fra Danmark.
Atlasset er på ca. 450 sider og koster 30 euro.
På turen aflægger vi blandt meget andet besøg på det fantastiske Museum for
religiøs kunst i Uden, hvis direktør
Leon van Liebergen i øjeblikket er præsident for SBE.
På tidligere ture til sydeuropæiske Birgittabyer har danske deltagere altid rejst via
Maribo. Hvis der denne gang kommer flere tilmeldinger fra Mariager,
vil turen blive arrangeret via Mariager.
Tilmelding og en mere deltaljeret beskrivelse af turen kan fås hos:
Hanne og Jens Søndergaard tlf.: 9854 1278 eller
mail: hjsoendergaard@webspeed.dk
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Pastor Schrøders skrift fra 1899.
I Birgittaforeningens varetægt er af tidligere
sognepræst Lægsgaard betroet os et
gammelt skrift fra 1899 og det forpligter! Her
har Christen Schrøder, som var sognepræst
ved Mariager Kirke fra 1893 til 1921- med
pen og blæk nedprentet i et nu gammelt og
gulnet kladdehæfte, hvad han kalder for »En
Vejledning for besøgende i Mariager«.
Schrøder starter sin beretning således:
»De minder der knytter sig til Mariager Kirke
og Kloster føre os ikke blot tilbage til Danmarks
Middelalder, men til dets skandinaviske
Nordens Historie i slutningen af dette Tidsrum.
På den Tid, Kong Valdemar Atterdag samlede
det saa sørgelig adsplittede og saa dybt
sunkne danske Rige, der senere gik videre til
hans datter Margrethe, som fuldbyrdig Frue,
levede der i Sverige en saare mærkelig Kvinde
Birgitta eller Brigitta.«
Herefter fortælles om Den Hellige Birgitta, hendes orden og om Mariager Kloster, Kirke og
omegn - og han slutter sin beretning således:
»Måtte Vejledningen nu kunne tjene til at
vække og styrke Sansen for ét af vort Folks og
Lands betydningsfulde saavel historiske som
kirkelige minder«!
Vi fandt derfor luppen frem og har forsøgt at
nærlæse skriftet. En del af indholdet er dog
allerede genfortalt og publiceret af andre. Dog
synes der visse undtagelser; bl.a. berettes i forb.
med Birgittasøstrenes døgnrytme om, at de
udover at møde til Gudstjeneste hver 3. time
døgnet rundt, tilbragte tiden med læsning og
»kvindeligt håndarbejde«, og i fortsættelse
heraf skriver præsten:
»Om den kunstfærdighed, hvormed dette
dreves, er der fornylig fremkommet et smukt
Vidnesbyrd. Man fandt nemlig i Mariager
Kirke, under det nu brugelige Alterklæde,
et pragtfuldt ældgammelt Alterklæde af
damasceret Silketøj, helt oversyet i Fladsyning
eller Frakling af Guld og Sølvtraade, med Blade,
Blomster og allegoriske Fuglebilleder«.
Dette altertæppe havde jeg aldrig hørt om,
og da der videre fremme i skriftet berettes, at

alterklædet efter en stedfunden antikvarisk
undersøgelse kan henføres til Birgittinertiden,
og ville blive omhyggelig restaureret, for igen
at kunne pryde Mariager kirkes alter, vækkes
interessen.Pastor Schrøder har ganske givet
også interesseret sig for broderiet i og med
han har forsøgt at tolke motivet jfr. følgende
forkortede gengivelse:
»På forsiden af det føromtalte guldbroderede
Altertæppe i Klosterkirken havde de fromme
Søstre baldyret en Pelikan, der borer sit næb
ned i Brystet for at give de tililende unger sit
Blod. (Se foto) Maaske skulle deri ses et Symbol
paa, dels hvad de selv gjennem deres Gaver af
Jordegods og anden Ejendom, og dels gjennem
deres frivillige Selvhengivelse til det asketiske
Liv ønskede at være for deres Frænder og for
hele Tiden.«
Dernæst henvises til Math.15.13. og til
reformations-tænkningen, - at det netop
ikke var »gennem menneskeværd, opofrelse
og selvhengivelse at de fornyende og
opretholdende Kræfter virkelig kunne tilføres
det enkelte Menneskeliv«, - og her slutter
pastoren sine refleksioner med følgende:
»Det dæmrede dog også allerede for Den
Hellige Birgitta og hendes klostergivne Søstre,
og derfor vil det ikke mindst for hver den, der
here er kommet til personlig Klarhed og for
hver den der higer derefter være en særegen
betagende Tiltrækning at besøge Mariager
Kirke og der dvæle ved Minderne om den
gamle Birgittinertid.«
Via Per Sloth Carlsen har vi fundet frem til
at altertæppet stadig findes, og nu - efter
forskrifter fra Nationalmuseet - opbevares
omhyggeligt på Museum Østjylland i Randers,
hvor det i 1904 blev deponeret. Herfra har
man meget velvilligt bidraget med følgende
oplysninger. Altertæppet er
»Et rigt forziret Altertæppe med guldbroderier
– stærkt medtaget af alder« og en konservering
af tæppet er sat i bero p.g.a. den store udgift
hertil. I 2003 har Nationalmuseet ud fra foto’s
vurderet, at tæppet næppe stammer fra
middelalderen. Dette er dog ikke ensbetydende
med, at det ikke - ligesom pastor Schrøders
kladdehæfte – kan anses for at være et ganske
interessant fortidsminde.
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Siden sidst
Døbte
Mai Skovgaard Andersen
Søren Sondrup Hald
Mikkel Thoft-Christensen
Jolina Irene Almar
Ester Nora Gertz Christensen
Sine Frahm Møller
Magnus Birkegaard Nielsen

Nicolaj Villads Bay Kornum
Selma Kaalö Halling
Lærke Østergaard Nielsen
Mathilde Lyngsø Madsen
Juliane Emilie Katic
Tilde Høeg Laugesen

Begravede
Edel Tove Arvesen født Jeppesen
Richardt Gotfred Olesen
Svend Aage Bugge - Assens Kirkegård
Erna Marie Simonsen f. Pedersen
Egon Hedegaard Sørensen,
Hem Kirkegård

Martha Kirstine Kirkedal Nielsen
Augusta Annelise Jacobsen f. Lauth
Rita Marie Jensen f. Cilleborg
Vera Elvine Jensen f. Pedersen
Gerda Viola Jensen f. Jensen Skydt
Lene Roesdahl Borre
Viggo Hadsund

Arne Johannes Hansen, Præstø Kirkegård
Else Pouline Voldstedlund f. Rasmussen
Arne Aksel Jacobsen,
Sønder Kongerslev Kirkegård

Ellen Skjøtt født Kristensen
Jens Larsen Pedersen
Anton Laustsen
Ejner Peter Andersen
Sonny Visby Wickberg
Niels Byrgersen Pedersen
Hans-Martin Klitgaard Rasmussen
Bente Østerballe Christensen f.Nielsen
Klara Marie Thomsen f. Møller

Indsamlet siden sidst
I kirkebøsserne i alt 6.461,50 kr. fordelt på:
Kirkens Korshær: kr. 1045,Dansk Flygtningehjælp: Kr. 608,50
Julehjælp: Kr. 2.222,Børnesagens fællesråd: Kr. 1.249,Folkekirkens Nødhjælp: Kr. 100,Dåbsbibler: 1.249,- kr.
Overskud ved koncerten med Ivan Petersen sendt til Folkekirkens Nødhjælp: Kr. 1.335,Støttebidrag til kirkebladet: Kr. 1.459,-

Sognepræst Stine Tougaard nedkom med en søn d. 17/1
og har derfor barselsorlov.
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Adresseliste
Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.
Sognepræst (vikar for Stine Tougaard)
Cicilie Inge Poulsen
Tlf. 61 72 11 53
cip@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Træffes efter aftale
Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius
Tlf. 21 48 01 63
kirsten@mariagerkirke.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager

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
elsebet@mariagerkirke.dk
Klosterstien 12, 9550 Mariager
Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale

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

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

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

Menighedsrådsformand
Preben Andersen
Tlf. 61 28 17 26
preben@mariagerkirke.dk
Munkebakken 2,
9550 Mariager

Kirkeværge
Mariager Kirkekasse
Peter Ulrich Toubøl
Regnskabsfører Lene Smidt
Tlf. 98 54 15 59
Tlf. 44 45 06 93
peter@mariagerkirke.dk
ls@kvistjensen.dk
Bjerregårdsvej 4,
Kvist Jensen A/S
“Chr. Christiansen synger i anlægget ved en tidligere pilgrimsvandring”
9550 Mariager .
Ringvejen 8
9560 Hadsund

www.mariagerkirke.dk

Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen (ansvarshavende redaktør) & Peter Ulrich Toubøl.
Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskoordinator Vibeke Guldberg, tlf. 98 54 21 22.
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf. 51 358 368
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SOGNEINDSAMLING
10. marts kl. 10

Slut sulten nu!

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af sin hiv-medicin.
To geder og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt
givet Kasif et nyt liv. Kasif ønsker held og lykke med
Sogneindsamling 2013, så flere kan få hjælp.
Meld dig allerede nu som indsamler hos Eva Elmose tlf.: 9854 2035 - 4040 9655
e-mail:eva@mariagerkirke.dk eller Karen Bæk Iversen tlf.: 2370 7393.

Forårets koncerter:
Torsdag d. 21. marts kl. 19:30.
Munkesalen i klostret.
Trioen Zenobia består af Louise Støjberg,
Mette Kathrine Jensen & Charlotte Støjberg.
Pris 100,- kr. (Kun 70 pladser)

Søndag d. 28. april kl. 19:30
er der koncert i kirken
med Aarhus Universitetskor under ledelse
af Søren K. Hansen - musik bl.a. af Benjamin
Britten. Pris 50,- kr.
Søndag d. 26. maj kl. 16:00
Forårskoncert med kirkens Ad-hoc-kor.
Gratis adgang.

