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Æblet
Der hang et æble på træet. 
Det var ikke det eneste æble, 
men det hang for sig selv.
 Ude på grenen.

Det var rødt.
Ikke rødere end andre 
og heller ikke større, 
men det hang for sig selv. 
Derude på grenen.

Hvad tænkte det på?
Hvis æbler overhovedet kunne tænke.
På vind og vejr?
Nej! Måske tænkte det på, 
hvornår nogen ville plukke det?
Ja! Det var nok sandsynligt.

Hvis man kiggede efter, var det træt.
Meget træt. Af at hænge dér alene.
Selvfølgelig. Hvem vil hænge der alene?
Det er der jo ikke noget normalt menneske, 
der vil, så hvorfor skulle æblet ville det?
Ja, det er rigtigt. 
Det sad simpelthen og ventede på 
at få lov til at komme ned.

Jeg tror, jeg går hen og plukker det!

(Dan Theander: Tanker omkring et æble)

Kirkebladet bliver godt modtaget de �este 
steder og mange nyder de mange artikler. 
Det er dog få, der som sognepræstens yngste, 
ligefrem sluger det hele råt. 

Tak til alle bladuddelerne, skribenter og andre 
bidragsydere. 

Redaktionen ønsker alle et godt nytår.
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Det er måske lidt underligt, at jeg starter 
med et digt om æbler. Men det er ikke 
tilfældigt, at jeg netop har valgt dette digt. 
Ensomheden er en af julens store emner. 
For i julen sidder mange alene. Digtet har 
jeg taget med, fordi jeg syntes, det siger, 
hvad ensomheden er, - og at den kan 
brydes.
Nogen fejrer måske jul med en familie, de 
ikke ser så tit. Andre fejrer jul med familien, 
men føler sig egentlig ikke som en del af 
den. De føler sig som familiens sorte får. 
De er den, som tænker og gør tingene 
anderledes end det, familien normalt gør. 
Andre igen har helt mistet kontakten til 
den øvrige familie.

Netop i julen får mange en ekstra stærk 
følelse af ensomhed. Mange familier mødes 
omkring deres særlige juletraditioner. 
Mødes om netop deres måde at pynte 
træet på. Har netop deres tradition og 
regler for det at give gaver. Har netop deres 
speci�kke tradition omkring den mad der 
serveres. Det gør det endnu mere ensomt 
for dem, som ikke kan være en del af den 
tradition. Da en stor del af verden fejrer 
julen som familiens og kærlighedens store 
fest, bliver ensomheden endnu større, hvis 
man ikke føler, man kan være med til at 
fejre den i den familie, man tilfældigvis er 
en del af. Nogen kan måske slet ikke mødes 
med dem, de kender, måske fordi der er 
stærke uenigheder i familien.  Mange typer 
af familieproblemer kan hindre, at man kan 
mødes. Det kan være, man er uønsket som 
narkoman, dranker eller kriminel.  Måske er 
du en del af en familie, hvor du ikke føler 
dig set, som den du er. Det er ensomhed.  
Smerten og dermed ensomheden omkring 
det ikke at kunne mødes, i det fællesskab 
man kender, gør ondt. Det tror jeg, at 

mange kender til på den ene eller den 
anden led.
Jeg tror, vi alle har prøvet at tænke: “hvad 
laver jeg her”? Det med følelsesmæssigt at 
være på det forkerte sted.  Det er ligesom 
at komme til en fest og ikke have den rette 
påklædning på. Mange kvinder har prøvet 
på et tidspunkt, at have taget den forkerte 
kjole på. Da kan man føle sig akavet, og 
får måske oveni den forkerte form for 
opmærksomhed. Da har man kun lyst til 
helt at forsvinde. For man er ikke en del af 
fælleskabet. 

At være uden for fællesskabet er at være 
ensom – ensom som æblet, der hænger 
derude på grenen. Digtet beskriver netop, 
hvad ensomhed er. Der er æbler nok, 
men det hang alene derude på grenen. 
For ensomhed føles stærkest, hvis man er 
sammen med andre mennesker, og så ikke 
bliver set og forstået, som den man virkelig 
er. 

Lige om lidt skal vi fejre jul igen, og hvad er 
det så vi fejrer? Vi fejrer netop det at være 
menneske. Vi fejrer, at Gud blev født som 
menneske. Det at han kom til jorden, for 
at være en del af os. Gud kom for at dele 
smerten og ensomheden med os; men 
også for på den måde bedre at kunne 
fortælle os, hvad kærlighed er. 
Da Jesus blev født, �k vi mulighed for ikke 
længere at være ensomme - ikke længere 
at være alene. Vi har deri fået muligheden 
for at være med i nyt og stærkere 
fællesskab sammen med Gud. Gud er 
blevet nærværende ved Jesu fødsel. Når vi 
bliver set af Gud, som det menneske vi er 
og ikke længere behøver at være ensomme 
og alene, får vi kræfter til at handle. Så jeg 
tror jeg går ud og plukker æblet.    

Men hvad betyder det så at plukke æblet? 
Hvad skal jeg selv gøre for at bryde 
ensomheden? Hvad er det for en kærlighed, 
Gud taler om? Kærlighed er, siger Gud, at vi 
skal behandle vores næste, som vi selv vil 
behandles. 
Det lyder simpelt. Det er jo bare, at gøre og 
handle, som jeg gør, når det gælder mig 
selv, ud fra de behov som jeg har. Men så 
simpelt er det ikke. For jeg kan egentlig ikke 
vide, hvilket behov min næste har. 
For at få fællesskabet til at fungere, kræver 
det, at du ikke alene ser den anden, men 
også sætter dig ind i hvem den anden er, og 
der igennem behandler den anden på den 
rigtige måde. Ikke på den måde som du selv 
er – men på den måde han er. Det kræver, 
at du er opmærksom og nærværende. 
Det kræver, at du ser med hjertet og ikke 
med hovedet. For hvad din næste føler og 
tænker, er ikke nødvendigvis det samme 
som det, du føler og tænker. Så hvis du 
skal behandle din næste som dig selv, skal 
du behandle din næste ud fra det, som 
han har behov for og ikke ud fra det, som 
du selv har behov for. Det er ikke at give, 
hvad den anden forlanger men at give det, 

som vedkommende har brug for. Det er en 
fordring om, at du gør det bedste for den 
anden i den givne situation, for deri også at 
gøre det bedste for dig selv. Det er at tage 
ansvar for den anden, uden at tage ansvaret 
fra den anden. Det er det, vi selv hver især 
skal mærke efter i vores hjerter, ved hjælp af 
vores indlevelsesevne, livserfaring og vores 
nærvær. Deri behandler du din næste, som 
du selv vil behandles. 

Jeg håber I alle her til jul, når vi fejrer Guds 
kærlighed til os, også vil fejre kærligheden 
til mennesker og mellem mennesker. Vil 
tænke over, hvad det er vi rent faktisk går og 
gør og vil tænke over, hvilke konsekvenser 
det har for andre. Tænke på at plukke 
æblet, så ensomhed bliver forvandlet til 
fællesskab. 

Luk ensomheden ude – pluk æblet 
- for julen er det glædelige budskab, 
om kærlighedens komme til jorden!
I ønskes alle en rigtig glædelig jul!

Sognepræst Cicilie Inge Poulsen

Nu har vi jul igen! Nu har vi jul igen! 
Og julen varer lige til påske! 
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Nyt fra menighedsrådsformanden

Vores præstesekretær Elsebet Hesselberg 
har travlt på kontoret med registrering af 
dåb, vielser og dødsfald. Mikael, der lige 
har øvet sig på orglet, vil lige vise de nyeste 
�nesser ved kirkens �otte hjemmeside. 
Sammen hjælpes vi ad med at sætte den 
nye store �adskærm op i Klostersalen.
- at møde Kirsten Nygaard Fabricius, 
Gert Jensen og Lene Tange Jensen på 
kirkegården, hvor de arbejder med 
ændringer og vedligeholdelse. Hans 
Jørgen Nielsen og andre medhjælpere 
på deltid er i gang med plæneklipning.
-  at opleve 300 kon�rmander, som en 
�ot oktober onsdag er aktive både i 
kirke, kloster og klosterhave. Dejligt 
også at møde mennesker ved 
Pilgrimshuset, hvad enten de er aktive 
i Birgittaforeningen, eller det er folk, 
som er på vandring eller folk fra 
byen, som er på aftentur.

Tak for de mange dejlige 
samtaler. Både de formelle 
og de uformelle på kirkens 
område.  Det er en stor glæde, 
at så meget dejligt samvær 
udfolder sig i Mariager Sogn. 
Den pragtfulde natur omkring kirken og 
klosteret giver inspiration. Stilheden �ndes 
både når man stopper op ved et gravsted 

og mindes, og når man sidder på 
en bænk og nyder aftensolen ved 
søen. Alt dette er muligt, fordi der 
er engagerede medarbejdere, og 
en stor opbakning fra sognets 
mange frivillige.
Ja tænk, hvis folkekirken ikke 
fandtes! Folkekirken er andet en 
statistik og penge. Folkekirken skal 
ikke opleves i medierne, men i det 
daglige fællesskab.  
Måske kan du også tænke dig 
at deltage i nogle af de mange 
aktiviteter, eller være med i stilhed 
eller fællesskab.  Menighedsrådets 

mål er, at mange �ere kommer med i 
kirkens fællesskab – på den ene eller anden 
måde - og vi håber, at mange i sognet får 
glæde af den nye klosterhave.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt 
Nytår med tak for året, som er gået og 
med ønsket om, at det daglige liv i sognet 
fortsat må udvikle sig positivt til glæde for 
os alle.  

Anders Preben Andersen, menighedsrådsformand.

Det nye menighedsråd har nu fungeret 
i et år. Da rådet består af 2 “gamle” 
medlemmer, 5 nye, 2 nye suppleanter 
- samt en ny formand - har der været 
meget at sætte sig ind i for alle. Alle 
medlemmer af menighedsrådet er 
aktive i de forskellige udvalg, som f.eks. 
Kirke-og kirkegårdsudvalget, Børne- og 
ungeudvalget og Klosterudvalget.
Det er nu min tur til at skrive. Det går 
godt! synes jeg. Du sidder med det nye 
kirkeblad med masser af billeder og stof 
- forhåbentlig til stor glæde. Tak til alle, der 
bidrager. 
Når jeg kigger det sidste kirkeblad 
igennem og ser alle aktiviteterne og 
tænker tilbage på alt det, jeg har deltaget i 
her i sognet, glæder jeg mig over: 
- gudstjenester, begravelser, kirkekaffe/
frokoster.  Gode prædikener, dejlig 
orgelmusik, kor og menighedssang.  
Sikken en varme og tryghed!
- møder med menighedsråd, medarbejdere, 
håndværkere, arkitekter m.�.
- højskolerne med både formiddags- og 
aftenmøder i Klostersalen, bl.a. om Søren 
Kierkegaard. Besøg af generalsekretær 
Henrik Stubkær fra 
Folkekirkens Nødhjælp i 
butikken på Egepladsen og i 
den nye genbrugsforretning, 
hvor jeg møder alle de 
fantastiske frivillige. 
Højskolesange i Munkesalen 
med �otte billeder på 
storskærm. Sommersøndag 
i klosterhaven. Tirsdagsstrik 
til Røde Kors. Onsdagshygge 
i omsorgsklubben. 
Besøg på Ældrecenteret 
Fjordvang en fredag 
eftermiddag, hvor jeg så 

billeder sammen med dejlige menneske. 
Et mandagskig til pensionistforeningen. 
Kaffe/frokost med medarbejdere og 
frivillige i køkkenet, ved pilgrimsbordet, i 
havestuen, i lysthuset og i graverkontoret.
- at følge med i arbejdet i haven hvor der er 
hyggebål med Bent Walbom og Hans Chr. 
Wilsom, inden de skal tilbage til højbede 
og hegn, hvor også Kim Elnef kigger forbi. 
Alle med masser af tanker og gode idéer. 
En snak med Søren Madsen, Jørgen Hoxer, 
Vagn Christoffersen, Peter Iversen og Ole 
Guldberg, som er i gang med pavillonens 
tag. Pludselig kommer Peter Toubøl 
trods rygsmerter på besøg for at kigge. 
Brolægger Lars Laursen er i gang med at 
sætte grundstenene til diget, kirketjener 
Arndt Jessen-Hansen er i gang med at 
male brædder i lysthuset. 
- at komme i klosterbygningen hvor 
kirketjener  Inga Hansen har travlt med 
indkøb og med at holde det hele �nt. 
På anden sal møder jeg sognepræsterne 
Jacob D. Krogh Rasmussen og Cicilie 
Poulsen, som altid er i gang med 
forberedelser. 
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Martin Luther er en af danskernes 
åndelige forfædre. Få mennesker 
har, som ham, præget vores kirke 
og kristendomsforståelse. Den 31. 
oktober 1517 slog han sine berømte 
95 teser op på Slotskirkedøren 
i Wittenberg og gav dermed 
startskuddet til reformationen. 
Det fejres over hele den lutherske 
verden i 2017. Men i Mariager 
kirkes vinterstudiekreds tyvstarter 
vi allerede i år 500 års fejringen af 
den store reformator. Det sker med 
tre spændende studiekredsaftener 
om Martin Luther - mennesket og 
hans tanker.

Torsdag den 13. februar 
"Martin Luther - 
mellem fanden og Vor Herre"
Den første aften skal vi se nærmere 
på mennesket Martin Luther, hans 
møde med et tordenvejr, med klosterlivet 
og med den tyske kejser, Karl den femte. 
Derudover vil vi også stifte bekendtskab 
med hans teologiske tanker og meninger.

Torsdag den 27. februar "Det centrale i 
Martin Luthers teologi". 
Denne aften får vi hjælp udefra, da den 
yderst kompetente teolog og sognepræst 
ved Sankt Catharinæ kirke samt teologiske 
rådgiver for Aalborg stifts biskop ,Thomas 
Reinholdt Rasmussen, kommer på besøg i 

studiekredsen ,og giver 
os en indføring i Martin 
Luthers teologi.

Torsdag den 13. marts 
"Martin Luther og 
England"

Hvorfor ringer klokkerne 
ved nadveren og hvad 
har en muslingskal med 
dåben at gøre?! Dette 
skal vi blandt andet se  
nærmere på, når vi denne

Mariager kirkes vinterstudiekreds 2014
aften ser på de praktiske forskelle 
i gudstjenestefejringen mellem 
folkekirken og den anglikanske 
kirke, som også er et medlem af den 
"Reformerte familie". Derudover 
skal vi også se på Martin Luthers 
teologiske tanker i forhold til en 
anden, noget senere reformator, 
nemlig John Wesley, grundlægger           
en af Methodistkirken. Denne sidste 
aften slutter vi vanen tro af med lidt 
ost og måske et godt glas "Luther-
øl"! 
Mariager kirkes vinterstudiekreds 
er åben for alle som har lyst til at 
blive klogere på kristendommen, 
reformationen og Martin Luther. 
Den kræver  ingen særlige 
forudsætninger,.Vi vil se på og 
diskutere Martin Luthers teologi 
på et niveau, hvor alle kan give 
deres besyv med. Der er naturligvis 
en sammenhæng de tre aftener 
imellem, men deltagelse i alle tre 
gange er ikke en nødvendighed. 
Aftenerne begynder med et oplæg 
fra præsten eller foredragsholderen 
og derefter samtale og diskussion 
over de emner og overvejelser, 
som aftenens tema og oplæg måtte 
rejse.

Velmødt til tre spændende 
og lærerige aftener!

Studiekredsaftenerne 
begynder alle kl. 19.30 og 

det tilstræbes, at de slutter 
senest kl. 21.30.

Sted: Kon�rmandlokalet, 
stueetagen i Klostret. 
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For børn og unge
Provstiets kon�rmander blev 
hensat til det 15. århundrede!
Den 2. oktober havde vi 320 af provstiets 
kon�rmander på besøg i Mariager. 
Igen i år havde vi en dag , hvor alle 
kon�rmanderne og vi blev hensat til det 
15. århundrede, nærmere bestemt tiden 
lige omkring reformationen. Alle  blev 
klædt ud i forskelligfarvede dragter, så 
de på hver deres hold kunne kæmpe sig 
gennem reformationens historie i kirken, 
kapellet, klosteret, Munkholmanlægget 
med heksehytten og helligkilden og ved 
spejderhytten.
Alle provstiets præster var også mødt op. 
De blev klædt ud som munke, præster 
og bønder. Jo! - en var såmænd klædt 
ud som djævelen. Præsterne havde også 
trommet en masse frivillige sammen 
fra hele provstiet, de agerede  bønder, 
a�ads sælgere osv. Dertil var Østerskov 
Rollespilsefterskole også med til at gøre 
reformationstidens farer og kon�ikter 
levende. Så hvis nogen undrede sig, ja, så 
er det rigtigt - Mariager lugtede af bål og 
brand og reformation hele den dag. 

Det var en fantastisk dag for alle med 
masser af "liv" i kirken, hvor biskoppen 
boede og på kirkegården, hvor der kunne 
købes a�adsbreve, så skærsilden blev 
imødekommet.
Hermed skal der lyde en tak til alle ,der 
deltog og gjorde dagen  rigtig dejlig for 
alle.

Jacob og Cicilie 

3 dage med Midi-kon�rmander
Den 3. – 5. oktober var der midi-kon�r-
mander i Mariager kirke. 18 elever fra 
5. klassetrin deltog, og det var nogen 
fantastiske dage, hvor de lærte noget om: 
Hvem er du?  Hvem er vi? Hvem er Gud? 
Den første dag blev de undervist i kirken 
– nede i det gamle gravkammer. Her �k vi os 
en snak om, hvem Gud er og hvilke ord man 
kan sætte på Ham, f.eks. at Jesus er Vejen, 
og Gud er Hyrden. Det var både hyggeligt 
og uhyggeligt. Derefter skulle de gå ud og 
bruge deres mobiltelefoner. I grupper af to 
skulle de tage et billede af noget - enten på 
kirkegården eller inde i kirken- som sagde 
noget om, hvem Gud er. Det kom der rigtig 
mange �ne billeder ud af, som de så skulle 
sende til Jacob. Dagen efter blev billederne 
så vist på storskærm. Her skulle hver enkelt 
så fortælle om , hvad de havde tænkt om 
hvem de er og hvem Gud er i forhold til 
billederne. Det var meget spændende og 
mange rigtig gode betragtninger om Gud 
og dem selv kom frem. Ud over de mange 
opgaver hyggede vi. Vi �k frugt, kage og 
saftevand til at skylle indtrykkene ned med.
Lørdag den 5. oktober tog vi så alle sammen 
til Viborg domkirke. Det skulle netop være 
domkirken i Viborg, da den repræsenterer 
alle de vigtigste historier fra bibelen.  Ved 
hjælp af malerierne på hvælvingerne 
og væggene, kunne de se forskellige 
fremstillinger af, hvem Gud er.  Dagen endte 
med en tur på McDonald’s og alle havde 
en god dag og var trætte efter de mange 
indtryk. Hele forløbet sluttedes af ved 
børne- og spagettigudstjenesten  torsdag 
den 10. oktober, hvor  resultatet og de 
mange billeder blev vist frem.
Tak for nogle gode dage sammen!

Jacob og Cicilie

Ikonmaling og fernisering 
søndag den. 2. marts.
Lørdag den 1. marts kl. 9-14 er der 
temadag for kon�rmanderne, hvor vi vil 
arbejde med ikoner. Vi får besøg af to 
kunstnere, som vil fortælle om ikoner og 
lære kon�rmanderne at lave en selv.
Da tidligere kon�rmanders ikoner har 
været beundret af mange, da de var 
udstillet i kirken, vil vi efter gudstjenesten 
søndag den 2. marts kl. 10.00 holde en lille 
fernisering i forbindelse med kirkekaffen. 
Her vil der være mulighed for at se 
kon�rmandernes ikoner, og kunstneren 
Anna Steenberg vil også være til stede og 
fortælle lidt om ikoner og processen med 
at lave dem.
Alle er velkomne til gudstjeneste og 
ferniseringen søndag den 2. marts kl. 
10.00!

Julegudstjenester for 
dagplejen, vuggestuer og 

børnehaver
Tirsdag den 10. december kl. 10.00 

Cicilie Inge Poulsen
Fredag den 13. december kl. 10.00  

Cicilie Inge Poulsen
Onsdag den 18. december kl. 10.00 

Stine Tougaard
Alle er velkomne til børnehave-

juleafslutningerne, også mødre og 
fædre på barsel eller bedsteforældre 

med børnebørn.

Mini-kon�rmander
Foråret indvarsler også 

Mini-kon�rmandundervisning .  

3. klasserne får direkte besked om 
dag og tidspunkt.
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Og hvad så.. ..når ingen lider af hoftesmerter
Tænk at �nde ud af i dag, at dit livs interesse 
var maskinskrivning? Eller hvis du er blevet 
75 år og gerne ville have spillet volleyball, 
gået til ridning eller måske spillet et 
musikinstrument. Du nåede det bare 
aldrig - og fortrød det.
Jeg tror egentlig, at �ere mennesker 
fortryder det med musikinstrumentet end 
volleyball og ridning. Jeg har i hvert fald 
mødt rigtig mange, der gerne ville have 
kunnet spille. Ikke professionelt bare for 
sjov til husbehov.
 
Noget forgår og noget består
Nogle fag forgår. Min ekskones far var 
måske den i Danmark, der – til sidst inden 
han døde – vidste mest om stenogra�. 
Til absolut ingen verdens nytte. Min mor 
har undervist i maskinskrivning, men 
vis mig det unge menneske, der skriver 
på en computer med ti-�ngersystemet. 

Typograf-strejken for årtier siden var 
dømt til at ende, som den gjorde. Nogle 
ting forsvinder for at gemme sig trygt 
bag i historiebøgernes bagudskuende 
læderryg – andre ting består for evigt. 
Kunsten består. Nye kunstretninger 
kommer til, men på skrivende fod kan jeg 
ikke lige komme i tanke om væsentlige 
kunstretninger, der er forsvundet. Tænk 
et øjeblik på �lmmediet. Hvor stor en 
del det visuelle billede er for os i dag, og 
alligevel vil der være læsere af dette blad, 
der tydeligt husker først gang, der kom et 
ernsyn ind i hjemmet. Filmmediet er nyt 
stort, stærkt og kommet for at blive.
 
Rent på plejehjemmene
Selvfølgelig skal der være rent på 
plejehjemmene. I øvrigt også på hospitaler, 
slagterier og alle mulige andre steder, men 
plejehjemmene �k nu en overskrift for 
ca. 10 år siden. Jeg husker ikke hvilken 
kirkeminister det var, men ministeren 
udtalte noget i retning af, at det kunne 
jo ikke nytte at vi spillede koncerter i 
kirken, hvis vi kunne have brugt pengene 
bedre på at gøre rent på plejehjemmene. 
Bortset fra, at de to ting absolut intet har 
med hinanden at gøre, så åbner det for en 
ladeport af vanvittige sammenligninger, 
der ikke giver mening. 

Mariager Fjord kulturskole har i år placeret 
to julearrangementer i Mariager Kirke.
 
Lørdag d. 30. november kl. 16:00 er det 
kulturskolens julekoncert med alle elever i 
alle afskygninger hvorimod det torsdag d. 
12. december kl. 19:30 er det MariagerFjord 
pigekor, der står for de musiske udfoldelser..

Det modsatte ville jo være, at hvis der 
nu var rent på alle plejehjemmene, 
så skulle vi sidde til koncerter i kirken 
i døgndrift. Vrøvl. Der er en kasse til 
rengøring og en kasse til kultur/kunst. 
Hvorfor det lige er kulturen, der altid 
bruges som en uudtømmelig pengekasse, 
når der er pengemangel andre steder, har 
jeg aldrig fattet.
Hvad hvis det nu var sådan, at vi gjorde 
rent på alle plejehjem, vores børn gik i 
fremragende skoler og vandt alle de der 
internationale zombi-undersøgelser, 
ingen havde ondt i hofterne og kræft 
var udryddet fra sygdomskortet, men vi 
døde kollektivt af kedsomhed, fordi ingen 
anede, hvad de skulle lave?
 
Lørdagskoncert
Der har lige været en gratis lørdagskoncert 
i kirken. Otte vanvittigt dygtige musikere, 

der spillede li�ig og rytmisk 
barokmusik som en lille generalprøve 
inden en stor koncert i Aarhus dagen efter; 
en pæn tilhørerskare, hvoraf mange gav 
udtryk for, at det var en humørgivende 
begyndelse på første lørdag i november 
(koncerten lå nemlig klokken 11). Selv 
trallede jeg videre hele dagen i godt 
humør, og hvis andre gjorde det samme, 
er det jo kun godt.
Jeg har mødt folk som efter en koncert 
synes musikken var rædselsfuld, men jeg 
har aldrig mødt nogen, der ikke på en eller 
anden måde �k sig en oplevelse.

 

KlosterKoret, som hedder sådan 
af den simple grund, at det 
øver i Klostret, består af godt 20 
mennesker, der hver onsdag øver 
under organistens dirigentstok.
Onsdag d. 4. december kl. 19:30 
diverterer koret med dansk og 
engelsk julemusik.

Engang hed det julesalmemaraton og bestod 
af uddrag af 30 julesalmer.

Nu hedder det JuleSalmeKalender, og det 
betyder, at vi “kun” synger 24 af julens salmer.
Alle tekster vises som altid på storskærm, og 

kirken er pyntet med levende lys.
Deltag! Det plejer at være stemningsfuldt og 
sjovt og det garanteres, at der er mange, der 

synger med ved dette arrangement.
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Ved det erde af sæsonens musiske arrangementer i Munkesalen
 torsdag d. 6. februar kl. 19:30, er der klassisk musik for sang, bratsch og klaver på 

programmet. Dvorak skrev til bibelske lieder, som er underskøn musik, som kan fremføres 
i mangfoldige konstellationer. Trioen, der består af mezzosopran Gertrud Lei, pianist 

Lone Vandt og bratschist Benjamin Christensen, har lige indspillet de ti lieder på cd. Ved 
koncerter i klostret er der en enhedspris på 100 kr. Sådan er det! Til gengæld er der kun 60 

siddepladser, hvorfor det er nødvendigt, at reservere en billet. 
Billet(ter) kan reserveres ved henvendelse til Mikael Ustrup, eller ved at sende en mail til: 

mikael@mariagerkirke.dk eller ring/sms 61 35 54 47.
Evt. resterende pladser sælges ved indgangen. Koncerten er med pause, og der er som altid 

en lille (gratis) udskænkning i pausen.

Gå til bingo!
Hermed skal lyde en opfordring til at gå til 
bingo. Jeg lover, at det bliver uden mig, for 
jeg har andre interesser, men har du lyst til 
at gå til bingo, så gør det dog.
Gå til volleyball hvis det har din interesse, 
og du har fysikken til det. Vil du bevæge 
dig lidt mindre og måske bevæges lidt 
mere, så er der som altid en række musiske 
muligheder ved koncerter i kirken.
 
Diversitet
Det er sådan et modeord, 
som lyder rigtig godt, 
hvis man lige husker 
at snige det ind i en 
ellers lidt død sætning. 
Det betyder såmænd 
bare mangfoldighed. 
Og mangfoldighed 
præger de musiske 
tilbud i Mariager Kirke 
de næste tre måneder. 
Der er MariagerFjord 
kulturskoles julekoncert 
lørdag d. 30. nov. kl. 16:
00 med masser af børn. 
KlosterKoret synger 
dansk og engelsk 
julemusik onsdag d. 
4. december kl. 19:30 
inden MariagerFjord 
Pigekor giver julekoncert torsdag d. 12. 
december kl. 19:30.
Har du lyst til at synge (sig det ikke til nogen, 
men det er der faktisk rigtig mange, der 
har) så er der “JuleSalmeKalender” søndag 
d. 15. december kl. 19:30, hvor vi synger os 
igennem en del af adventstidens og julens 
salmer med alle tekster på storskærm.
Nytårskoncert �nder sted første søndag i 
det nye år kl. 16:00, hvor kirkens organist 
spiller på de �este af orglets 3054 piber. 
Endelig rykker koncerterne fra kirken til 

kroen (læs: klostret) d. 6. februar, hvor det 
erde af sæsonens musiske arrangementer 
i Munkesalen byder på musik af. bl.a. 
Dvorak.
 
Ingen fortrydelsesret
Hoftesmerter kan vi ikke gøre noget ved, 
men vi kan give fryd til øregangene og ro 
i sjælen. Der gives ingen fortrydelsesret til 
koncerter. Til gengæld garanteres det, at 
du ikke en dag sidder og ærgrer dig over, 
at du aldrig �k hørt en koncert i Mariager 
Kirke.

Kirkens organist slipper orglet løs i musik 
af Marchand, Bach og Guilmant ved 

denne traditionsrige nytårskoncert. Det 
er den store musik, men der er også på 

programmet blevet plads til et par søde 
små forårsbebudere i form af Alfred Hollins 

“A song of Sunshine” og “In springtime”.
Koncerten er kl. 16:00, og der er gratis 

adgang.

Sæsonens to sidste musiske arrangementer i Munkesalen �nder sted:
 

6. marts kl. 19:30: sangaften med forårets sange - nye som gamle

3. april kl. 19:30: Bachs Johannespassion - kirkens organist gennemgår dette 
fantastisk langfredagsdrama, og derefter lytter vi til værket.
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Guds plan
Med tanke og plan blev mennesket skabt,

Gud blandede godt og ondt,
han var i dynamisk liv forgabt

og valget blev skabning’n forundt.

Gud ville på ingen måde fremstille
rendyrkede perfektionister,

han elsked’ det levende, sprudlende, vilde,
kontrastfyldte – bølger og gnister -.

Han vidste, at livsfylde er dynamik,
hvor op og ned er i spil,

hvor Balder-godheds lidt blege musik
kan rammes af Loke-lumsk pil.

Han skænked’ sin skabning det frie valg
og troede tillidsfuldt på,

at vi ville fravælge syndefald
og tilvælge himlen blå.

Men mennesket valgte det modsatte af,
hvad Gud så kærligt forvente’,

så vi blev fra Paradis-vognen sat af
- ifølge Det Gaml’ Testamente –

Dog, Gud ville hjælpe sin skabning igen,
han sendte sin søn, den rene,

og håbed’, vi kårede ham som vor ven,
der kunne os frelse, alene.

Barnet, der fødtes julenat
under stjernen og himmelblået,
er troens og håbets evige skat,
vi til livsglædens frelse har fået.

Vibeke Guldberg Madsen



GUDSTJENESTER ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster

December
01. kl. 10:00  1. søndag i advent  Lukas 04,16-30   CIP  
08. kl. 10.00  2. søndag i advent  Matthæus 25,1-13  ST  
15. kl. 10.00  3. søndag i advent  Lukas 01,67-80   CIP  
22. kl. 10:00  4. søndag i advent  Johannes 03,25-36  ST  
24. kl. 11:00  Juleaften   Lukas 02,1-14   CIP  
24. kl. 14:30  Juleaften   Lukas 02,1-14   ST  
24. kl. 16:00  Juleaften  Lukas 02,1-14   CIP  
25. kl. 10:00  1. Juledag  Johannes 01,1-14   CIP  
26. kl. 10:00  Sct. Stefans dag  Matthæus 10,32-42  ST  
29. kl. 10:00  Søndag mellem jul & nytår Matthæus 02,13-23  ST  
31. kl. 23:30     Nytårsaften  (Champagne og kransekage) CIP  

Januar
05. kl. 10:00  Hellig trekongers søndag  Johannes 08,12-20  CIP  
12. kl. 10:00  1. søn ef. hellig tre konger  Lukas 02,41-52   ST  
19. kl. 10:00  2. søn ef. hellig tre konger Johannes 04,5-26, kirkefrokost  CIP  
26. kl. 10:00 3. søn ef. hellig tre konger  Matthæus 08,1-13  JDKR 

Februar
02. kl. 17:00  4. søn ef. hellig tre konger  Matthæus 14,22-33  JDKR  
09. kl. 10:00  Sid. søn ef. hellig tre konger Matthæus 17,1-9   ST
16. kl. 10:00  Søndag septuagesima  Matthæus 20,1-16  JDKR  
23. kl. 10:00  Søndag seksagesima  Markus 04,1-20   ST  

Marts
2. kl. 10:00  Fastelavns søndag  Matthæus 03,13-17  JDKR  
2. kl. 14:00    Familie-Fastelavns-gudstjeneste   ST

Fjordvang
Fredag den 29. november  kl. 10.00   Stine Tougaard
Mandag den 23. december 
"Julegudstjeneste"   kl. 14.00  Cicilie Inge Poulsen
Fredag den 31. januar   kl. 10.00  Aksel Breinegaard
Fredag den 28. februar   kl.10.00  Jacob D. Krogh Rasmussen

Musikgudstjeneste for Sødisbakke
Tirsdag den 17. december  kl. 10.15  Stine Tougaard

December
03. 19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
04. 19.30 Julekoncert med Klosterkoret - Kirken (Gratis)
10. 10.00 Børnehavejulegudstjeneste - Kirken
10. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
12. 19.30 Mariagerord Pigekor - Kirken (Gratis)
13. 10.00 Børnehavejulegudstjeneste - Kirken
15. 19.30 JulesalmeKalender - kirken
17. 10.15 Julegudstjeneste Sødisbakke - Kirken
18. 10.00 Børnehavejulegudstjeneste - Kirken
20.  09.15 Skolejulegudstjeneste - Kirken
20. 10.00 Skolejulegudstjeneste - Kirken
27. 14.00 Hellig Tre Kongers vandring - Naturlegepladsen v. Munkholm

Januar
05. 16.00 Nytårskoncert-Kirken (Gratis)
07. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen 
14. 19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
19. 10.00 Afsked med Cicilie Inge Poulsen - Kirken
21. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen

Februar
02. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende suppe
04. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
06. 19.30 Koncert Mezzosopran Gertrud Lei m.�.  - Munkesalen  (Entré)
11. 19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
13. 19.30 Studiekreds - kon�rmandlokalet
18. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
27. 19.30 Studiekreds - kon�rmandlokalet

Marts
02. 10.00 Ikonfernisering - Kirken
02.  14.00 Familie-fastelavnsgudstjeneste - Kirken
04. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
06. 19.30 Sangaften - Munkesalen
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JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, ST: Stine Tougaard, CIP: Cicilie Inge Poulsen

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.
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Afskedsgudstjeneste med Cicilie 
den 19. januar 2014
Søndag den 19. januar kl. 10.00 holder 
Cicilie sin foreløbig  sidste gudstjeneste 
i Mariager kirke. For at tage en glædelig 
afsked med Cicilie og takke hende for 
et fantastiske stykke arbejde i Mariager 
kirke og sogn, vil menighedsrådet gerne 
invitere til kirkefrokost i Munkesalen efter 
gudstjenesten, så alle kan få lejlighed til at 
sige farvel til Cicilie. 
Kirkefrokosten er gratis og der er ingen 
tilmelding.

Fastelavns - familiegudstjenesten 
søndag den 2. marts kl. 14.00 
Fastelavnssøndag den 2. marts 
holder  Mariager kirke traditionen tro 
fastelavnsgudstjeneste for hele familien 
- børn som voksne, børnebørn som 
bedsteforældre! Vi starter i kirken med 
en kort og spændende gudstjeneste i 
børnehøjde, og bagefter slår vi "katten af 
tønden" i klosterhaven. Når kattekongen 
og kattedronningen er fundet er der slik, 
kaffe, sodavand og fastelavnsboller til alle!
Børn må meget gerne komme udklædte!

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 den 14. januar
Læge Knud Jacobsen, Ulfborg
Markusevangeliet – fortvivlelse og tro
Der er en gammel tradition, der siger, at 
forfatteren til Markusevangeliet havde 
været medarbejder hos apostelen Peter, 
og det er da også set gennem Peters 
øjne, Knud Jacobsen genfortæller 
Markusevangeliet.
.
Tirsdag den 11.februar 

En fortælleforestilling af 
og med Dorte Futtrup, 
København   
Maler Emilie Demant Hatt
Emilie Demant Hatt er 
næppe kendt i den store 
offentlighed, men så meget 
mere er der grund til, at vi 

lærer hende at kende, da hun er et stærkt 
og spændende bekendtskab.
“Jeg ved godt, at jeg maler som et mandfolk« 
-  sådan sagde den ekspressionistiske maler 
Emilie Demant Hatt (1873 - 1958) selv om 
sin malerkunst.

Tirsdag den 11. marts
Samsingduoen - Anita Hyldgård 
Samsing, spinet og Freddy Samsing, 
nøgleharpe.
Koncert
Duoen spiller dansk, svensk, tysk og fransk 
musik fra middelalder og renæssance. 
Musik fra 1800-tallet og musik, der 
skrives i dag og som bygger på den 
folkelige tradition, præsenteres ligeledes 
i programmet.  Både når Anita og Freddy 
Samsing spiller hver for sig og sammen, 
byder de på musikalske oplevelser, 
man normalt ikke får. – En anderledes 
musikaften, hvor vi som sædvanlig får lidt 
ekstra mad og drikke.
Alle aftnerne foregår i Klostersalen, 
Klosterstien 12 – og vi starter kl. 19.30. 

Pris 150,- kr. for de 3 sidste 
foredrag, hvis du ikke har nået at 

tilmelde dig endnu. Tilmelding sker 
til Britt Lægsgaard, tlf. 6172 7017.        

PS. Kirketjener Inga efterlyser hjælpende 
hænder til at forberede den kulinariske del, 
borddækning osv., så hvis nogle af jer har 
en time til overs en gang om måneden kan 
I kontakte Inga på tlf. 2635 4783.

Kyndelmisse og suppe
Søndag den 2. februar er Kyndelmisse og i den anledning vil søndagens gudstjeneste 

i Mariager kirke være en Kyndelmisse aftengudstjenest 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 Renselsesdag. 

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 tommel�ngerregel 
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 �æsk og pølse. Alle dejlige retter, 
men vi vil dog ved kyndelmissegudstjenesten i Mariager kirke holde os til en god varm 

suppe, som vi efter gudstjenesten vil nyde sammen i Munkesalen!

Vel mødt til Kyndelmissegudstjeneste 2. februar kl. 17.00.

Aktiviteter

Skole-julegudstjeneste m/Cicilie Inge Poulsen

Fredag den 20. kl. 9.15 og kl. 10.00

Højskoleaftener 2013-14

Julehjælp
Igen i år uddeler Mariager kirke i fællesskab med Mariager Fjord 

Frikirke julehjælp til værdigt trængende. 
Anmodning om julehjælp sendes til sognepræsterne, Klosterstien 12,  

9550 Mariager, mærk kuverten "Julehjælp". 
Ansøgningsfrist er torsdag den 5. december.

Indsamling til julehjælp sker i kirkens bøsser samt ved indbetaling på 
konto: 9323 000561 3205        Mærk indbetalingen "Julehjælp".
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Nyt fra kirkeværgen

Klosterplanterne er blevet plantet ud i 
højbedene, som er lavet af tømmer fra 
et gammelt bindingsværkshus. Til 
foråret vil der blive suppleret med 
yderligere klosterplanter. I vinterens 
løb regner vi med, at vi får plantet 
haven til med gamle buskroser og 
et stort platantræ, som er en gave 
fra håndværkerne i forbindelse med 
klosterbygningens istandsættelse.
Brolægger Lars Laursen er ved at 
være færdig med arbejdet i haven. 
Bygningen er blevet drænet, 
pigstensbelægningerne er lagt, 
indgangen er blevet forsynet med 
et hvidt plankeværk (leveret af 
tømrermester Svend Jønsson), 
havestierne er færdige i denne 
omgang, og vi håber på at skaffe 
midler til indkøb af havebænke til 
foråret. Så alt i alt kan haven tages 
i brug, men der vil løbende ske 
forbedringer fremover. Så følg med, 
glæd jer over dette fredelige fristed 
og vær med til at passe på det. 
Endnu engang tak til alle de, der har 
været med og lagt hundredevis af 
timer. Jeg håber I vil fortsætte - om 
end i mindre hektisk stil - også de 
næste mange år. Arbejdet har også 
kostet sit første større offer, idet Bent 
Walbom faldt under opbygning af 
bedene så uheldigt, at der kom brud 

på hans rygsøjle. Han meldes 
dog ved godt mod iført støttekorset 
(stativ) de næste 3 mdr.

Peter Ulrich Toubøl (sygemeldt med diskusprolaps)

PS. Klosterets personlift (elevator) virker 
fortsat uden fejl! Inde længe vil også 
dørautomatikken være genetableret.

Det gamle kendte efeu overgruede poppeltræ, 
som lignede en siddende cirkus elefant, brækkede over 

og kun en stub står tilbage.

Den 27. oktober blev klosterhaven, 
pavillonen og udstillingen om kirken 
og klosterets historie indvies ved en 
festgudstjeneste med taler, sandwich, 
vin og øl samt præsentation af de 
forskellige dele. Kirken var helt fyldt, 
og efter gudstjenesten blev der holdt 
tre taler. Først var det Anne Navrbjerg 
fra Mariagerord kultur- og naturskole, 
derefter provst Jørgen Pontoppidan 
og til sidst menighedsformand Preben 
Andersen. Arkitekt Eskild Bjerre Laursen 
viste stolt udstillingen 
i foyeren frem, med de 
baglyste nicher og den 
store planche om klosterets 
historie. Det store maleri 
af de to sidste nonner var 
blevet �yttet fra kirken over 
på syd væggen. Her kom det 
rigtig til sin ret, da det er det 
første, der fanger ens blik, 
når man går ind af døren. 
(Den nye placering sikrer 
også billedet bedre mod 
fugt, temperatursvingninger 
og sollyspåvirkning). Til 
højre for indgangsdøren 
er der blevet monteret en 
magnetopslagstavle med 2 hylder til 
blade og �yers, lavet med hjælp fra teknisk 
skole i Randers. Udstillingen er betalt af 
LAG midler (Den Lokale Aktionsgruppe for 
Rebild og Mariagerord området hedder 
LAG Himmerland). Mariager Menighedsråd 
har bidraget med et tilsvarende beløb, 
som er blevet brugt på haven, pavillonen 
og belysningen af udstillingen.

Tagholdet, ledet af Jørgen Hoxer og med 
skiftende hjælp fra Vagn Christoffersen, 
Ole Guldberg og Søren Madsen m.�., 
havde meget travlt de sidste uger op til 

åbningen for at blive færdig med alle de 
teglsten, som skulle tilpasses. Det blev 
de, men allerede dagen efter faldt en 
stor gren ned i stormen og knuste ca. 12 
tagsten. Meget ærgerligt, men det beviser 
bare vores i forvejen bange anelse om, 
at de store lindetræer skal beskæres. Der 
mangler stadig et par lister, ligesom der 
skal laves teglgulv, bænke og borde. I 
pavillonen er der opsat 3 plancher, som 
fortæller om klosterplanterne og biavl i 
klostertiden. 

Storme rev en stor gren løs dagen efter indvielsen og 
ødelagde en del af taget.

Tagholdet melder færdig – sidste sten er lagt.

Gamle bindingsværksbjælker afhentes på Sem Hede.
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Formiddagshøjskole, vinter og forår

7. januar    
Freya Hvaste, lærer, fortæller og mytolog: 
Selma Lagerlöf og hendes fortællinger.
Selma Lagerlöfs eget liv var et eventyr. 

Freya Hvaste, som er en 
trænet fortæller, elsker 
alle historier, men især 
dem med et fortryllet 
touch. Hun vil fortælle 
en af Lagerlöfs historier 
og historien om Selma 
Lagerlöfs liv.

21. Januar  
Pastor Christen Væver, Randers:
En god historie om dagen holder 
doktoren væk.«
En god og humoristisk historie kan også 
være en øjenoplukker, der indeholder en 
inspiration til, hvordan man kan klare sig 
i livet.

4. februar    
Hans Kaalø: 
Visesang og lokalhistorier fra Mariager
Hans Kaalø fra lokalarkivet er kendt 
af de �este Mariagerborgere for sine             
gamle viser, som man slet ikke kan lade 
være at synge med på, og sine billeder og 
historier om lokale, historiske skikkelser.

18. februar 
Karen Elise Brinkmann og Lene 
Lundsgaard: 
Det danske klondyke
Om brunkulseventyret 1940-1970 og 
livet i og omkring brunkulslejrene ved 
Herning.
Forberedelse til en ud�ugt til stedet.

4. marts
Jacob Duevang Krog Rasmussen: 
Hvem ringer klokkerne for?«
Med udgangspunkt i sine rejser og 
kendskab til den anglikanske kirke vil 
Jacob i ord og billeder fortælle om det 
mellemkirkelige arbejde, som han er 
engageret i gennem Det mellemkirkelige 
Stiftsudvalg i Aarhus Stift - om forskelle og 
ligheder vores kirker imellem og  hvorfor 
det mellemkirkelige arbejde er så vigtigt!

18. marts
Kirstine Rafn, Vrejlev: 
Fra forstadstøs til folkekirkepræst

8. april
Lisbeth Johansen: 
LittleBigHelp – en dansk »Mother 
Theresa« i Calcutta
Livet er ikke en destination, men en rejse, 
mener tidligere salgschef for to store 
hotelkæder,
Lisbeth Johansen, som kvittede cheobbet, fordi en 
vigtigere opgave ventede hende i Indien. I dag driver 
hun sin egen hjælpeorganisation til fordel for gadebørn 
i Calcutta. 
Alle arrangementer foregår i Klostersalen 
fra kl. 10 – 12.30. Pris pr. gang: 50 kr. for 
foredrag og frokost. 
Der er ingen tilmelding.
Kontaktperson: 
Lene Lundsgaard tlf.: 4045 9651.

“Hvem ringer klokkerne for?”,  sådan lyder en 
berømt bogtitel af Ernest Hemmingway - jeg 
kom til at tænke på den, da jeg i september 
måned var på studiebesøg til Dereham sogn 
i Norfolk Stift i England. Med den danske 
Folkekirkes tiltræden til Porvoo - samarbejdet 
i 2010, -  et samarbejde mellem de nordiske, 
nordtyske, den baltiske lutherske kirke og de 
anglikanske kirker i Skotland, Irland, Wales 
og England -  anerkender de forskellige 
kirker hinandens embeder og ordinationer. I 
praksis betyder det, at en dansk sognepræst 
kan søge en præstestilling i f.eks. den 
anglikanske kirke i England på lige fod med 
de engelsk- anglikanske præster. 
Mange ting ser dog som bekendt �ottere 
ud på papiret end i virkeligheden. Jeg var 
derfor, som den første danske sognepræst 
nogensinde, sendt på studiebesøg i den 
anglikanske kirke, for i praksis at afprøve om 
en udveksling af præster medlemskirkerne 
imellem, også var praktisk mulig. Jeg 
fulgte derfor ikke blot den ledende præst 
i Dereham sogns præsteteam, hvori de 
er tre præster, i hendes daglige arbejde 
med dåbsbesøg, vielsessamtaler, møder, 
andagter og gudstjenester. Jeg forestod 
også søndagens højmesse med prædiken og 
nadverindstiftelse. 
Dette var det banebrydende ved mit 
studiebesøg, da gudstjenesten ikke på nogen 
måde var en fælleskirkelig gudstjeneste 
eller særgudstjeneste, men sognets helt 
almindelige højmesse, hvor jeg gik ind og 
overtog den lokale sognepræsts ledelse af 
gudstjenesten - med den lokale biskops 
velsignelse - i kraft af den anglikanske 
anerkendelse af mit embede og ordination.
Det første som springer en i øjnene ved et 
sådan besøg er selvfølgelig forskellene fra 
folkekirken i Danmark - og her tænker jeg 
ikke bare på den forskel, at ordet kirkeskat 

er et ukendt ord i England og at Stiftet 
ikke er et sted, hvor man kan låne penge 
til større ombygninger eller nyanskaffelser. 
Her er det  et sted, hvor hvert sogn, hvert 
år, sender penge til den såkaldte "Parish 
Share" (sogne andel), som så dækker stiftets 
a�ønning af sognets præster og afholdelse af 
embedsboligerne.
En Parish Share som kun menigheden 
og brugerne af kirken betaler! Derfor er 
det heller ikke gratis at holde et bryllup i 
kirken. Dette koster som grundbeløb 385 
£, hvilket svarer til 3500 kr. Med i prisen 
får man lys, varme, præst og organist. Skal 
kirken låses op? Så skal man betale for en 
"Verger" (kirkeværge) som skal have 550,- 
og hvis man ønsker at �lme ved brylluppet, 
skal organisten også have yderligere 550,-. 
Derfor ender et gennemsnitsbryllup ofte 
med at koste omkring 7000,-. En del af disse 
penge indgår så i sognets betaling til Stiftet. 
Men der samles også ind til "sogne andelen" 
ved dåbsgudstjenester og de almindelige 
gudstjenester og forskellige arrangementer, 
såsom orgelkoncerter, "kaffemorgener" og 
hjemmebags-salg. 

Hvem ringer klokkerne for?
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Først når man oplever, hvor store 
anstrengelser det kræver at få �nansieret 
ikke blot vedligeholdelsen af kirken, men 
hele kirkens liv ved frivillige gebyrer og 
donationer alene, lærer man virkelig at 
værdsætte kirkeskatten.
Den er på mange måder en 
"selvfølgelighed" her i Danmark. Men det 
er en "selvfølgelighed", som kommer med 
det største ansvar om at forvalte pengene 
ikke blot til murstens bedste, men også til 
menighedens bedste!
Forskellen mellem den anglikanske kirke 
og folkekirken oplevede jeg ved selvsyn 
det øjeblik, kirkeklokkerne ved Sankt 
Nicholas kirke i Dereham begyndte at 
ringe den første søndag, jeg var der. For 
de engelske klokker ringer helt anderledes 
end vores i Mariager. For det første var 
der otte klokker mod vores tre. Og for det 
andet er klokkerne i England fæstnede på 
store træhjul, og det er dem, der sættes i 
bevægelse, når der ringes med klokkerne, 
og det kræver en helt bestemt føling med 
klokken og hjulet. 
Derfor er klokkeringningen heller ikke 
"bare" en del af kirketjenerens job, men en 

kunstart som en speciel gruppe kvinder og 
mænd, kaldet "Kell ringers" (Klokkeringere) 
ugentligt træner i og jævnligt konkurrerer 
i, så de hele tiden for�ner de forskellige 
rytmer, som klokkerne skal ringe i. Det 
er et meget fascinerende håndværk, 
som går hundreder af år tilbage, og som 
jeg var så heldig at se på nært hold, da 
Klokkeringerne havde bedt mig om at 
bede den indledende bøn inden ringning 
til søndagens gudstjenester. 
Selve gudstjenesten er naturligvis også 
noget anderledes end vores højmesse. På 
mange måder er den meget mere formel 
og "højkirkelig". Den anglikanske højmesse 
begynder med procession ind i kirken 
hvor korset bæres først, derefter kommer 
koret syngende og til sidst præsterne. Der 
bukkes dybt for altret og ved altergangen 
for den frivillige, som rituelt hjælper 
præsten med at vaske  hænderne, og der 
ringes almindeligvis med en klokke, når 
indstiftelsesordene siges!

Det er interessant, at der på trods af 
denne meget formelle omgangsform, er 
en meget stor inddragelse af frivillige i 
gudstjenesten. Det er frivillige, som læser 
teksterne, beder mange af bønnerne, 
hjælper til ved altergangen og ikke mindst 
klargør kirkerummet til gudstjenesten og 
rydder op og gør rent efter gudstjenesten. 
Måske af nød, men af stor betydning 
for menighedens fællesskab, er den 
anglikanske kirke virkelig god til at 
medinddrage menigheden. Det forsøger 
vi jo også i Mariager kirke ved, at 
menigheden står op under salmesangen, 
hvilket den også gør i den anglikanske 
kirke, for medinddragelse kan ske på 
mange måder. Det vigtige er blot, at 
vi husker på, at gudstjenesten ikke er 
præstens gudstjeneste, men menighedens 
gudstjeneste!

De synlige forskelle var mange, dog ikke 
uoverkommelige, hvis en dansk præst 
skulle virke i den anglikanske kirke. Derfor 
mener jeg også, at en mulig udveksling 
af præster er realistisk- i hvert fald fra 
Danmark til England, da danskere generelt 
er bedre til engelsk end englændere er 
til dansk. Og jeg håber, at mange andre 
danske sognepræster vil få den mulighed, 
jeg har fået. 
For ikke blot oplevede jeg  hvordan 
kirken i Dereham havde sit hovedfokus 
på menigheden og det fællesskab, som er 
grundpillen i det at være kirke - fællesskab i 
gudstjenesten, men også fællesskab uden 
for gudstjenesten ved arrangementer, ved 

sammenkomster og over kaffekoppen.  
Jeg oplevede også en engelsk præsts 
dagligdag, der på rigtig mange måder, 
var lig min egen hjemme i Mariager. Ja, 
selv dåbsforældrenes overvejelser om 
dåben og deres spørgsmål til præsten 
ved dåbssamtalen, såvel som præstens 
spørgsmål, kunne lige så godt have 
forgået i Mariager sogn. 
Det var meget spændende at opleve, at 
på trods af de mange forskelligheder, var 
lighederne så slående! For uanset hvor 
kirkeklokkerne ringer, så ringer de for 
Kirken og fællesskabet - og det må vi aldrig 
glemme, vores forskelligheder til trods!

 af sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen



Lunt og glødende efterår
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Bladene falder, hvirvles langt omkring
som visnede i himlens erne haver -

De falder vægrende med store sving.

Om natten falder jorden tung og stum
fra stjernerne til ensomhedens rum.

Vi falder alle. Denne hånd vil falde,
Se på de andre, se: det er i alle.

Dog er der een, og altings falden ender
uendelig forsigtigt i hans hænder.

 R.M.Rilke.

Det er fuldstændig vidunderligt, at jeg 
her den 1. november kan gå ud i min have 
og plukke nogle håndfulde store modne 
efterårshindbær og �nde saftige pærer til 
min morgenmad, mens jeg samtidig nyder 
synet af (og klipper en buket)solsikker, 
der stadig står i fuldeste �or – alt imens 
skoven gløder omkring mig i alle efterårets 
fantastiske farver. – En ekstra dimension er 
tilføjet efter stormen, som tog de �este af 
bladene – nemlig lyset! Det er pludselig 
blevet meget lysere både inde og ude, fordi 
bladene – som Rilke skriver i ovenstående 
digt – er blevet hvirvlet langt omkring og 
har givet plads for sol og himmellys.
Stormen var vist nådig her hos os, når 
man betænker, at der var stormstød af 
en størrelse, som aldrig tidligere målt – vi 
oplevede ét enkelt meget meget voldsomt 
stød, og da holdt vi vejret, fordi det lød, 
som om taget blev løftet på vores meget 
tunge bjælkehytte – men der var heldigvis 
intet at se dagen derpå.

Kloge dyremødre
Det er så hyggeligt, når jeg møder folk 
på gaden, der læser disse spalter og 
kommenterer dem – og ofte også selv 
har en historie at fortælle. – En af de 

skønneste hørte jeg en dag på Fjordvang 
af Sys Mygind, der bor i et af husene, der 
ligger ved siden af Fjordvang. Hun har 
have op til skoven, og derfor jævnligt 
besøg af skovens dyr. I vinter var det så en 
grævlingehun, der kom på besøg i hendes 
have, og hun fodrede den ved at lægge en 
mejsekugle på jorden til den!!  - Den kom 
troligt hver aften for at hente sin kugle, og 
Sys tænkte, at hvis hun nu blev ved med 
at fodre den, kunne det være, at den ville 
blive ved med at komme, når den (måske) 
havde fået unger.

Hun blev belønnet for sin vedholdenhed, 
og hun viste mig et billede, hvor 
grævlingemutter står med sine unger 
i haven og henter kuglen (som vist var 
blevet til �ere, efter at der var kommet 
unger til!) En fuldstændig fantastisk 
historie (frit fortalt efter hukommelsen, 
Sys er bedre til at fortælle den selv) – en 
grævlingefamilie der spiser mejsekugler 
– tja hvorfor ikke!
I slutningen af august – lige da vore 
augustæbler var store og modne og klar til 
at spise (vi talte dem, der var ca 40, og de 
skal jo helst spises ret hurtigt, da de ellers 
bliver melede), �k vi en morgenstund 
besøg af en rå. Hun gik lidt omkring 
mellem æbletræerne og spiste lidt hist 
og lidt her af de nedfaldne, og til sidst 
endte hun ved augustæbletræet, hvor 
hun nippede et par stykker. Lidt efter ser 
vi, at hun løfter hovedet, og vi tror, hun 

for et øjeblik efter kommer hendes lam 
løbende hen til hende. Lammet forsøger 
også at nå æblerne, men kan ikke – Til 
vores store forbløffelse ser vi nu moderen 
sætte panden mod træet og ruske det 
frem og tilbage!! – og vips ligger langt 
størstedelen af de modne æbler på jorden, 
så nu kan der guffes - - Vore overvejelser 
om at få dem spist hurtigt, før de blev 
melede, kunne vi godt lægge til side 
– for dem, der var tilbage på jorden, skulle 
spises hurtigt, nu da de både var “plukket” 
og stødt - - 
Jeg er fuld af beundring overfor kreative 
dyremødre, der forstår at tilpasse deres 
fødeemner - -

Over�od af svampe og �sk
Vi har i dette efterår været på svampejagt 
mange gange, men kun fundet meget 
få kantareller, få rørhatte, der som 
regel var ædt af orm - og en enkelt lille 
blomkålsvamp, der nærmest blev til 
ingenting, da den var renset.
Så var vi på ferie på Endelave i 14 dage, og 
her satte vi garn, så vi måske kunne få lidt 
�sk med hjem fra havet – og det kunne 
vi! – Det var nærmest Peters �skedræt 
– og det var lige før endelavitterne “blev 
sure”, fordi deres gamle præst kom og 
“tog” deres �sk!! – Vi fangede 42 skrubber, 
3 multer, 1 sletvar og 13 ørreder - - sådan! 

– Og 3 af ørrederne var 70-80 cm og vejede 
mange kilo, så nu er her røgede �sk til hele 
vinteren.

Da vi vendte tilbage fra ferie, ville vi gå en 
sidste svampeomgang i skoven – det er jo 
stadig lunt, og der er kommet en del væde, 
så måske havde en enkelt blomkålssvamp 
indfundet sig, nu det var så længe siden, 
vi havde tilset “de rigtige steder”. Jeg 
medbragte 2 plastposer på 8 liter – i 
overmod – for det kunne jo være - -
Det første af “vore steder” fandt vi 2 rigtig 
pæne – ca 1 kg hver, så var den ene pose 
fyldt godt. Vort “andet sted” er et stykke fra 
det første, så der er langt til bilen, hvis man 
skal bære på noget tungt. – På lang afstand 
kunne vi se, at der var blomkålssvamp!! 
– (se med�g foto) – Omkring stubben stod 

3 svampe – og de var mega (som børnene 
siger)! – men hvad gør man, når man kun 
har en lille sølle pose, der kan indeholde 
et par kilo? – Som sagt var vejret lunt og 
godt, så vi bandt en sæk af min vindjakke 
og læssede(!) diverse svampe op i den, og 
manden(selvfølgelig) i familien bar den 
på ryggen hjem til bilen. Da vi kom hjem 
og �k den vejet, var der 11 kg svamp - - - 
foruden det i poserne - - (På de 13 kg var 
der 4 kg svind – så 9 kg renset svamp kom 
i fryseren!)
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Nu ville en og anden måske tænke, at vi 
bare kunne have ladet noget af det stå 
- måske til andre, eller bare ladet det stå. 
Jeg hører sommetider naturvejledere 
anbefale, at man lader blomkålssvampen 
stå, fordi den er så sjælden, men det giver 
ikke mening. I alle de år, vi har fundet 
blomkålssvamp, har vi fundet dem i 
nøjagtig de samme omgivelser – og vi har 
plukket hvert eneste år. – At lade dem stå 
til andre – ja, det kunne man jo, men den 
store portion, vi fandt, står faktisk lige ude 
til skovvejen – ganske synligt(og har i hvert 
fald stået der 14 dage før vi fandt den) 
– som den har gjort de andre år også, og 
vi har aldrig oplevet, at nogen har plukket 
den – til trods for den store synlighed. Vi 
plukkede med stor glæde – og den skal 
for øvrigt bruges til vores datters bryllup. 
- Svampen er en stor delikatesse – smager 
lidt af trøffel – og tilsat �øde og lidt portvin 
– en særlig gastronomisk oplevelse. 
Velbekomme!

Det er fuldstændig overdådigt med sådan 
en over�od fra naturens spisekammer 
– det luner i vinterens mørke. – Apropos 
vinterens mørke, så er det lidt svært at 
skrive vinterkirkebladsnummer, mens 
solen brager ned på en �ammende 
skovbund, og termometret viser 13 grader 
– men vi ved jo, at den kommer – den 
vinter – så lad os tage de gode, givende og 
varme oplevelser med os ind i den.

Det regner frugt
oktoberrødt

på marker og i haver.
På høje tid

at synge tak
for årets gode gaver.

 Lad da vor frugt
med skurv og råd

i dine hænder falde,
så vil du den

på dommedag
som gemmefrugt fremkalde. 

(KEL)

Med farverig hilsen
Britt Lægsgaard

Nyt fra Birgittaforeningen
Årsmøde 2013:
På årsmødet kunne vi glæde os over, at 
rigtig mange interesserede mødte op for 
at høre professor Tore Nyberg fortælle om, 
hvad Birgitta af Vadstena i sin tid bragte til 
udtryk i sin reformerende klosterorden, og 
hvorfra der stadig kan hentes inspiration 
den dag i dag.

Tore Nyberg fremviste på årsmødet også 
det Birgitta-Atlas som netop er udgivet 
af SBE og som omhandler samtlige 
Birgittinerklostre i Europa inkl. Mariager 
Kloster .

Tore Nyberg fremviser det nye Birgitta-Atlas.

Som Tore Nyberg indledte med at fortælle, 
blev Birgitta helgenkåret år 1391 og 
derved erklæret som forbillede for andre 
kristne. 
I Birgittas vision om en ny klosterorden var 
intet overladt til tilfældigheder. 
Som mystiker oplevede hun ordensreglerne 
dikteret hende af Frelseren selv, og hun så 
den nye orden, Regula Salvatoris som 
forbillede for reform og forbedring af 

alle den tids andre klosterordener, som 
med hendes egne ord var at ligne med 
"vingårde, hvor hegnet var ødelagt og 
som ikke længere bar frugt." 
Tore Nyberg klargjorde i sit foredrag også 
den helhedsvision der anedes i Regula 
Salvatoris, lige fra hvordan klosterets 
arkitektur tegnede et bestemt mønster, 
til hvorledes klosterets 60 nonner, 13 
præster, 4 diakoner og 8 lægs-brødre 
repræsenterede apostlene og den første 
kristne menighed m.v.
 
Det særegne ved denne orden var 

i modsætning til tidligere 
klosterordener, at den først og 
fremmest var for kvinder, og ikke 
tænkt som endnu en ny gren af 
en mandlig orden. Her var ikke 
tale om et såkaldt dobbelt-kloster 
for nonner og munke, men 
derimod om et nonnekloster, 
hvor kvinderne kom i "første 
række", og hovedopgaven for 
mændene var den præstelige 
tjeneste for klosterets nonner 
og besøgende. Klosterets leder 
var her ikke en abbed eller 
prior, men abbedissen, og det 
var hende, der som moder for 

klosteret repræsenterede jomfru Maria, 
der tog sig af alle, ligesom Maria efter Jesu 
død i�g. legende-beretninger havde taget 
sig af apostlene. En ligeværdig mandlig 
modspiller fandtes altså ikke indenfor 
klosterets mure, - m.a.o. var det biskoppen 
"udenfor" og abbedissen "indenfor", der 
her repræsenterede henholdsvis den 
verdslige og åndelige kirke.

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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Mariager kirke set fra Pilgrimsherberget

Det næste vi har på programmet 
er i øvrigt at man kan �nde os 
på museums-loftet den 8. dec. i 
forbindelse med Jul i Den gamle 
Købmandsgaard, og fredag den 
27. dec. kl. 14.00 er der 
Hellig tre Kongers vandring fra 
Naturlegepladsen ved Munkholm 
anlægget, og her vil vi sammen 
med Jørgen Kruse vandre ad de 
små skovstier i de vise mænds 
fodspor og høre hele fortællingen 
om de forunderlige oplevelser, 
der mødte dem undervejs.

Med hensyn til næste års program 
planlægges der sammen med Foreningen 
Den Danske Klosterrute og Mariager Kirke 
et Birgitta-seminar i dagene fra d. 8. - 10. 
august 2014 her i Mariager, og som optakt 
hertil arrangeres der en tur til Vadstena fra 
d. 22. -25. maj 2014. 
Program kan fås ved henvendelse til 
undertegnede på tlf.: 9852 2441 eller via 
mail@mytos.net. 

Med ønske om en rigtig Glædelig Jul 
og et velsignet Nytår takker vi for 
året der snart er gået og glæder os 
til det kommende års samarbejde, 
samvær og udfordringer.

f. Birgittaforeningen
Helga Moos Iversen.

Jørgen Kruse fortæller om De Hellige tre 
kongers glæder og genvordigheder

At hverdagen indenfor murene trods en 
fast ugerytme også var præget af en vis 
variation kan have medvirket til, at netop 
denne klosterorden i løbet af relativ kort 
tid �k etableret sig med et anseeligt antal 
klostre rundt omkring i hele Europa, og 
at mange kvinder med mulighed herfor - 
efter frivillig beslutning – her a�agde deres 
klosterløfter i en "højere sags tjeneste". 

Tore Nyberg omtalte også at klosterfolket 
i�g. denne regel alle havde ret til at se 
deres slægtninge, og at der indenfor 
klosterområdet var et samtalehus, hvor 
man kunne mødes med sine kære, ligesom 
hvert kloster også havde et gæstehus, hvor 
besøgende kunne tilbydes logi. 

“Hvem der det” ? &  
“Hvorfor er de sten ikke lige store )

En stor tak til Tore Nyberg for et interessant 
og oplysende foredrag, herunder for 
hans tankevækkende afsluttende ord; 
ydmyghed og balance, som vi vil lægge os 
på sinde i relation til Birgittaforeningens 
virke, - og skulle vi glemme dem, så står 
Hellidie's kvindeskulptur nu synlig for øjet, 
og kan påminde os om balancen mellem 
den verdslige og åndelige udfordring.

Tore Nyberg omtalte i sit foredrag som 
sagt, at der i middelalderen lå et gæstehus 
i tilknytning til kirke og kloster, - og 
det gør det også i dag, nemlig det lille 
pilgrimsherberg Birgittahuset.
Efter at der nu, takket være LAG midler 
m.v., er blevet indrettet toilet og bruserum 
i huset, har der været større søgning hertil, 
men da vor tids pilgrimme ofte vandrer 
i grupper, dækker 4 sengepladser ikke 
behovet, hvorfor vi nu har ansøgt om 
midler til indretning af �ere sengepladser 
i loftsetagen. Vi kan da også glæde os 
over, at der igen er bevilget LAG midler 
til dette projekt, men da bevillinger 
derfra kun dækker max. 50 % af det 
samlede budget, som her er på 130.262 
kr. mangler foreningen stadig 20.361kr. 
til håndværkerudgifter, og det selvom 
der  kom et pænt overskud ind fra forårets 
Taube-kabaret. Desuden har Foreningen 
til bevarelse af gamle bygninger i Mariager 
og Det Grønne Råd også velvilligt 
bidraget.

Enhver god gave – uanset størrelse 
– vil derfor være meget velkommen, da 
vi gerne vil i gang med forbedringen af 
huset, så det kan stå klar til det planlagte 
Birgitta-seminar i 2014.
Evt. bidrag kan indsættes på foreningens 
byggekonto nr. 9323-000-54-75333 
i Sparekassen Kronjylland mrk. 
Birgittahuset. 



“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
Jaob D. Krogh Rasmussen
Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Træffes efter aftale
Har orlov indtil d. 20/1-2014

Sekretær
Elsebet Hesselberg
Tlf. 98 54 11 53
elsebet@mariagerkirke.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

Kirkeværge
Peter Ulrich Toubøl

Tlf. 98 54 15 59
peter@mariagerkirke.dk

Bjerregårdsvej 4,
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
Ringvejen 8

9560 Hadsund

www.mariagerkirke.dk
Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen (ansvarshavende redaktør)  & Peter Ulrich Toubøl.

Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskoordinator Erna Poulsen Tlf. 60242057 
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Adresseliste

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

Siden sidst
Magnus Krogh Salling

Celeste Theis Lindblad Riis Frederiksen
Nathalie Skjøtt Bach

Andrea Traberg Bjerregaard

Celine Victoria Juel
Astrid Conradsen

So�e Østergaard Kristensen

Døbte

Begravede
Jens Aage Bisgaard

August Charles Pabst
Lizzie Sonja Kirsten Jensen

Anna Margrethe Madsen født Sørensen

Johanne Hinge født Pedersen
Karla Dorthea Sørensen født Lindstrøm

Harry Ejvind Ottosen
Erik Storgaard Pedersen

34 35

Menighedsrådsformand
Preben Andersen

Tlf. 61 28 17 26 
preben@mariagerkirke.dk

Munkebakken 2,
9550 Mariager

Viede
Sandra Valbjørn Wolfgang Rennison & Jan Bastrup Pedersen

Marianne Henriksen & Mikkel Kastrup
Birte Glintborg Nørgaard & Jan Preben Madsen

Carina Christiansen & Ronni Holst Jørgensen
Mette Bay Velling Møller & Stig Westergaard Mathiesen

Liselotte Vester Nielsen & Kasper Hørlück Manø
Anne Vestergaard & Theis Conradsen

Sognepræst
Stine Tougaard
Tlf. 61 72 11 53
sto@km.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale

Sognepræst (vikar indtil 19.01.14)
Cicilie Inge Poulsen
Tlf. 21 44 10 54
cip@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Træffes efter aftale

Cicilie Inge Poulsen er a�øser for Jacob D. 
Krogh Rasmussen indtil 20. januar, hvor 
Jacob vender tilbage fra barselsorlov. 
Der afholdes afskedsgudstjeneste for 
Cicilie søndag d. 19. januar



Se meget mere på: www.mariagerkirke.dk

Kirkens koncertprogram
Lørdag d. 30. nov. kl. 16:00. Mariager�ord kulturskoles julekoncert med masser af børn. 

Onsdag d. 4. december kl. 19:30. Klosterkoret synger dansk og engelsk julemusik. 

Torsdag d. 12. december kl. 19:30. Mariager�ord Pigekor giver julekoncert. (Entrè)

Søndag d. 15. december kl. 19:30. “Julesalmekalender”. Har du lyst �l at synge (sig det ikke 
�l nogen, men det er der fak�sk rig�g mange, der har) så er det her, vi synger os igennem en del af 

advents�dens og julens salmer med alle tekster på storskærm.

Søndag d. 5. januar kl. 16.00. Nytårskoncert. Kirkens organist spiller på de fleste af 
orglets 3054 piber.

Munkesalens torsdags musik arrangementer 
Torsdag d. 6. februar kl. 19:30: 

Klassisk musik for sang, bratsch og klaver på programmet. Trioen består af mezzosopran 
Gertrud Lei, pianist Lone Vandt og bratschist Benjamin Christensen.

Billet(ter) à 100 kr. kan reserveres ved henvendelse �l Mikael Ustrup, eller ved at sende en 
mail �l: mikael@mariagerkirke.dk eller ring/sms 61 35 54 47.

Torsdag d. 6. marts kl. 19:30: Sanga�en med forårets sange - nye som gamle. Gra�s adgang.

Torsdag d. 3. april kl. 19:30: Bachs Johannespassion - kirkens organist gennemgår de�e 
fantas�sk langfredagsdrama, og dere�er ly�er vi �l værket. Gra�s adgang.

Mariager kirkes vinterstudiekreds 2014
Torsdag den 13. februar kl. 19.30. “Mar�n Luther - mellem fanden og Vor Herre”

Torsdag den 27. februar kl. 19.30. “Det centrale i Mar�n Luthers teologi”. 
Torsdag den 13. marts kl. 19.30. “Mar�n Luther og England”

Velmødt �l tre spændende og lærerige a�ener i Konfirmandlokalet, stueetagen i Klostret. 
Ingen �lmelding.


