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Tilbagevendt efter en veloverstået 
barsel, falder det naturligt at gøre sig 
nogle overvejelser over, hvad det er for 
en Folkekirke, man er i tjeneste for. Man 
lader sig let rive med, i en tid hvor mange 
råber om kirkelukninger, tomme kirker, 
udmeldelser, folkekirken i krise osv. osv. Alle 
disse røster - primært fra medierne – har 
givet mig anledning at overveje, hvad det 
egentlig er for et billede af kirken, der viser 
sig anno 2014? Hvor galt står det til? Hvor er 
vi på vej hen? Hvad skal vi gøre for at vende 
udviklingen? Er situationen desperat!!?
Måske er det slet ikke så galt, som det lyder. 
Af en eller anden grund er historien om 
tomme kirker og medlemsflugt interessant 
for medierne, men spørgsmålet er, om det 
tegner et korrekt billede af Den danske 
Folkekirke?
Høje medlemstal
Folkekirken har 4.450.643 medlemmer, 
det er da en slat! Det er lige omkring 
80% af befolkningen - korrigerer 
man for indvandring, ligger tallet på 
84,9%. Nyere undersøgelser har vist, 
at 70 % af befolkningen kommer i 
kirken i løbet af et år, det være sig som 
almindelige søndagskirkegængere, 
som dåbs eller bryllupsgæster, til 
begravelse, til babysalmesang eller 

spaghettigudstjenester eller andet. I 
Mariager Kirke havde vi juleaften ca. 
1100 mennesker i kirke, det er over 
en tredjedel af indbyggerne i sognet. 
Dertil kommer det meget store antal, 
som besøger kirkerne som turister.  På 
landsplan mener 75 % af befolkningen, 
at det er vigtigt, at børn undervises i 
bibelhistorier. Det er faktisk rigtig høje 
tal, som egentlig ikke peger i retning af 
krise. 
Tillid til Folkekirken
Er det høje medlemstal så ikke bare 
et udtryk for vanetænkning? Er det 

ikke bare fordi, folk ikke kan finde ud af 
at melde sig ud? Jeg tror det ikke, der er 
jo faktisk penge at spare, så jeg er sikker 
på, at folk nok skulle finde ud af det, hvis 
de virkelig ønskede det.  Faktum er, at jeg 
fornemmer en meget stor velvilje og tillid 
til folkekirken. Folk er glade for at, den er 
der. De forbinder den med noget trygt og 
noget positivt, noget stabilt og sikkert i en 
verden, hvor mange ting er i forandring. Det 
er rigtig vigtigt for folk, at kirken er der, hvis 
de får brug for den – også selvom de ikke 
sidder på kirkebænken hver eneste søndag 
formiddag. Her på stedet, er vi så heldige at 
have en meget smuk kirke med en fantastisk 
historie, og jeg oplever i høj grad, at folk er 
stolte af kirken og betragter den som deres.

Ro til urolige hjerter

SOGNEINDSAMLING søndag d. 9. marts: 
Bliv indsamler eller giv et bidrag. 

Se side 5 og bagsiden.

Familie-fastelavnsgudstjeneste 
søndag d. 2. marts kl. 14.00 med 

efterfølgende tøndeslagning i 
Klosterhaven.

Indsamlet siden sidst
Oktober: Høstoffer 2.211,50, julehjælp 817,50.  November: Julehjælp 2.177,50.  

December: Julehjælp 2.362,00 . (Julehjælp i alt: 5.357,-00)
 Januar: Folkekirkens Nødhjælp 999,50, børnebibler 457,50.

I alt indsamlet 9.025,50 . Tak for bidraget.
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Aldrig alene
Det største ved Folkekirken er, at den danner 
rammen om evangeliet. At den byder ind 
med et budskab, som gør det lettere at 
være menneske i verden. 
Evangeliet om at Guds rige er midt i blandt 
os. Om at Guds søn lod dig føde på joden 
og viste os, at Gud vil os og holder af hvert 
eneste syndige menneske. Han viste os, at 
ethvert menneskeliv er helligt, og at der 
ikke er noget sted i livet eller i døden, hvor 
vi er alene, men at han altid er sammen 
med os i den største glæde og i den dybeste 
sorg. Han letter os for skyld og vender ikke 
ryggen os. Han er der for os – også når vi 
ikke kan holde os selv ud. Han er der for 
os; og når angst for ensomhed, angst for 
meningsløshed eller angst for døden fylder 
os, får vi at vide, at hans kærlighed omslutter 
os, og stækker angsten og døden. Når 
Gud er i ensomheden, er det ikke længere 
ensomhed, når Gud er i mørket, er det ikke 

længere mørke.
Så alt i alt skal der kun lyde positive 
meldinger herfra. Det er et privilegium at 
være tilbage på arbejde for en Folkekirke, 
som nyder velvilje blandt langt de fleste 
mennesker, som er kulturbærende og værdi 
skabende og som har et budskab, der gør 
det lettere at være menneske, et budskab, 
som kan bringe ro til urolige hjerter.

Sognepræst Stine Tougaard

Så jeg tør godt vove den påstand, at vi ikke 
behøver at være så bange. Folkekirken og 
dens tilstand er langt bedre, end rygtet siger. 
Det går godt, mange vil gerne kirken og 
kristendommen, vi har bare ikke tradition for 
at tale så højt om det. Men i bund og grund 
er holdningen til folkekirken i befolkningen 
positiv. 
Folkekirken som kulturbærer
Og hvorfor mon?
Fordi Folkekirken er vigtig. Folkekirken 
er kultur og traditionsbærer, og den 
danner på mange måder grundlag for de 
værdier, vi som samfund er stolte af i dag. 
Kristendommen lærer os, at alle mennesker 
er skabt i Guds billede, og at der derfor ikke 
er nogle mennesker, som er mere værd end 
andre. Vores samfund bestræber sig derfor 
på at behandle alle folk ens og give lige 
muligheder til alle.
Kristendommen lærer os også, at vi skal 

værne om den svage og drage omsorg for 
vores medmennesker, derfor har vi et relativt 
solidarisk sundhedsvæsen og skolesystem, 
som er skabt ud fra tanken om, at alle skal 
have lige muligheder, og at de for tiden 
stærke skal værne om de for tiden svage. 
Så på flere måder er vi en kristen nation, 
se bare på vores rødbedefarvede pas, 
som er udsmykket med krucifikset fra 
Jellingestenen.
Kristendommen åbner kunsten
Desuden er kristendommen vigtig, fordi 
den er tolkningsnøgle til at stor mængde 
kulturgods, mange hundrede års kunst, 
litteratur og musik ville være utilgængeligt 
for os, hvis vi ikke kendte de kristne 
fortællinger.  
Men de ovennævnte, er jo langtfra de 
vigtigste grunde til, at Folkekirken er vigtig.

“Igen og igen takker Mestawet. Hun bor 
i en af de små landsbyer i det sydlige 
Etiopien, hvor klimaforandringerne 
medfører tørke cirka hvert andet år. Hvor 
den eneste vej til overlevelse har været 
at spare på maden, så børnene kunne få 
det nødvendige. For en hiv-smittet som 
Mestawet er kampen mod sult endnu 
hårdere. Takkede været et projekt under 
Folkekirkens Nødhjælp viser Mestawet nu 
stolt sin frodige ærtemark. Hun fik jord, 
startpenge til frø samt adgang til vand, 
og landsbyen fik oplysning om, at det ikke 
smittede at købe hendes ærter. Hun og 
manden kan nu forsørge fire raske børn, 
og jeg er ved at tude, da hun gentager de 
tre ord, støtten har betydet: “Liv, håb og 
fremtid!” 
Gertrud Baun, Indsamlingsleder i Hellerup.

LIV, HÅB OG FREMTID

Forårets koncerter (gratis adgang)
18. marts kl. 19.30 Camilla Løvstad, sopran og Tristan Button, trompet akkompagneret 

af Mikael Ustrup, orgel
15. april kl. 19.30: CoMa-Kvartetten spiller Heydns strygekvartet over Jesus 7 korsord.

16. maj kl. 16.30: Orgelmatinèe
25. maj kl. 16.30 KlosterKorets forårskoncert
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Aftenkirke i Mariager Kirke 
søndag den 9. marts 

kl. 19.30-20.30.
I mange større danske byer, blandt andet også 
i Randers i Sct. Mortens Kirke, kan man støde på 
fænomenet ”Natkirke”. Natkirke har sin oprindelse 
i Vor Frue Kirke, domkirken i København, og 
navnet dækker over en gudstjeneste, som på 
mange måder er anderledes - mere frit opbygget 
- end søndagens højmesse. Det kan være med 
hensyn til, hvordan kirkerummet bruges, er oplyst 
eller hvilke liturgiske ting, som foregår, og hvordan 
menigheden inddrages i gudstjenesten.
Ideen med Natkirken er at vise gudstjenesten 
fra en anden side, end man plejer at se den 
og dermed give menigheden en anderledes 
oplevelse af kirken og gudstjenesten. Og da 
søndag den 9. marts i forvejen er en dag, hvor 
vores fokus vendes bort fra vores egen vante og 
trygge ramme, da det er dagen, hvor vi kl. 10.00 
med udgangspunkt fra klostret samler ind til 
Folkekirkens Nødhjælp (se omtale), vil aftenens 
gudstjeneste også være anderledes end den 
normale vante søndagsgudstjeneste. 
Med hjælp fra natkirkepræst og sognepræst v. Sct. 
Mortens Kirke i Randers Line Hage vil vi forvandle 
”Natkirken”, som normalt ligger en fredag aften 
indtil midnat, til en ”Aftenkirke” i Mariager Kirke fra 
19.30-20.30. Gudstjenestens liturgi og opbygning 
vil være anderledes end normalt og indeholde 
både Taizésang, som er korte salmer, som synges 
gentagende gange, stilleperioder og andre 
interessante ting. Men der vil stadigvæk også 
være genkendelige træk fra højmessen med både 
prædiken og altergang, selvom denne vil være 
flyttet væk fra altret og ud i kirkerummet.
Hvis nogen kunne tænke sig at få et 
forhåndskendskab til de Taizésange, som skal 
synges, vil der være mulighed for at møde op 
i Mariager Kirke en time før, gudstjenesten 
begynder og sammen med sangleder Birgitte 

Møbjerg fra Randers træne de firstemmige taizésange, vi skal synge i gudstjenesten. (Det 
lyder svært, men jeg er blevet forsikret om, at det er meget lettere, end det lyder.)

Og som de siger i Randers Natkirke: ” kom som du er, og gå som dig selv!” 
Vel mødt til en anderledes gudstjeneste i Mariager Kirke. 

 

Børn og unge

Traditionen tro er gudstjenesten 
på Maria Bebudelsesdag en 

konfirmandgudstjeneste, som 
plejer at være en festlig og lidt 

anderledes gudstjeneste.  
Konfirmanderne deltager aktivt i 
gudstjenesten bla. ved læsninger, 
altergang, prædiken og pyntning. 

Denne gudstjeneste foregår 
søndag den 6. april kl. 10.00 

MINIKONFIRMAND
Fredag den 21. februar starter 

årets minikonfirmandforløb. 
Minikonfirmand er et tilbud til elever 

 i 3.klasse på Mariager Skole. 
Vi skal spille skuespil, på løb, synge, 

høre historier, lege med ler og 
meget andet. 

Minikonfirmandforløbet slutter med
et brag af en: 

FAMILIEGUDSTJENESTE torsdag den 3. april kl. 17.00. 
Ved denne gudstjeneste vil minikonfirmanderne medvirke, og efter gudstjenesten 
serveres der spaghetti og kødsovs i klosteret. Alle er velkomne!

KONFIRMANDSGUDSTJENESTE
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Som noget af det sidste, blev der i 
forbindelse med udstillingsprojektet 
i klosterets forhal lavet en 
prøveudgravning, for at vi kunne se, i 
hvilken stand klosterruinernes sokkel 
befandt sig. Prøvegravningen viste en 
velbevaret sokkel, som det kunne være 
spændende at få fritlagt. Fremtiden må 
vise, om vi kan finde fonde, der vil betale 
for en fritlægning.

Stendiget ud til parkeringspladsen skal 
omlægges, så det ikke længere skrider 
sammen. Desuden arbejdes der på 
længere sigt på at indrette den østlige del 
af kirkegården sådan, at den bliver mere 
attraktiv i fremtiden.
I Klosterhaven er der arbejde til flittige 
havefolk bl.a. med etablering af stendige, 
rosenbede m.v. Pavillonen skal have 
munkestensbelægning, og der skal laves 

bænke og borde. På længere sigt håber 
vi at få lavet pergola ved højbedene, 
samt få lavet grustier til bålpladsen og 
ind igennem den vestlige havedel.

Peter Ulrich Toubøl.

Den 14. september 2013 var en stor dag 
for SBE – Societas Birgitta Europa – Den 
Europæiske Birgittaforening. 
Da lykkedes det endeligt at opfylde 
foreningens store ønske: At skabe et 
Atlas over alle de klostre, der er eller har 
været i Europa tilhørende den oprindelige 
middelalderlige gren af Den hellige 
Birgittas klostre.
Præsentationen af Atlasset faldt sammen 
med, at man i den sydhollandske by 
Uden fejrede Birgittaklosterets 300 års 
fødselsdag.
Udgifterne til værket er betalt fortrinsvis 
af hollandske penge, men også andre, bl.a. 
Dronningen og Prins Henrik, har bidraget.
Efter ansøgning til Mariagerfjord Kommune 
har Birgittaforeningen i Mariager modtaget 
20.000 kr. til køb og videresalg af Atlasset. 
Foreningen skylder byrådsmedlemmerne 
Jørgen E. Pontoppidan og Erik Kirkegaard 
Mikkelsen en stor tak for velvilje og 
interesse for projektet.
Atlasset er skrevet af professor Tore 
Nyberg, bibliotekar Ulla Sander Olesen og 
vor lokale multikunstner Per Sloth Carlsen.

Vi håber, at Atlasset kan være med til at 
højne interessen for Birgittas enorme 
betydning for Mariager og hele Europa. 
Birgittas tanker var ikke kun religiøse, 
men også alment kulturelle og handlede 
også om fredelig sameksistens mellem 
europæerne.
Atlasset er på 336 sider og koster 300 kr. 
Det kan købes hos Mariager Boghandel, 
på Turistkontoret i Mariager og hos Hanne 
og Jens Søndergaard tlf. 98541278

Med venlig hilsen
Hanne og Jens Søndergaard      

Torsdag den 29. april 
Formiddagshøjskolens udflugt til Søby Brunkulslejr.
Afgang fra Mariager kl. 9.30. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Vi får formiddagskaffe i bussen og kører direkte til brunkulslejrene, hvor vi får en 
guide med på en rundtur med bussen. Derefter spiser vi sandwich ved museet, 

som der også bliver tid til at kikke nærmere på. 
Kl. ca. 13.30 kører vi lidt længere mod sydvest for at se den smukke Uhre Kirke. 

Vi drikker vores kaffe i Uhre Købmandsgård, før vi returnerer til Mariager.
Pris: 225,- kr. inkl. madpakke og kaffe. 
Tilmeldingsliste uddeles i Formiddagshøjskolen.

Nyt fra kirkeværgen Køb det nye Birgitta Atlas...

Forårets  arbejdsprogram
På kirkegården vil der ske flere store 
an- og omlægninger. Stenbelægningen 
foran toiletbygningen skal omlægges, så 
bulerne bliver rettet ud, og så vi undgår, 
at regnvand løber ind af toiletdøren. 
Området bag bygningen skal også 
istandsættes. 

Formiddagshøjskolen 
4.3.  Jacob Duevang Krog Rasmussen: ”Hvem ringer klokkerne for?”

18.3. Kirstine Rafn, Vrejlev: ”Fra forstadstøs til folkekirkepræst.”
8.4. Lisbeth Johansen: LittleBigHelp – en dansk ”Mother Theresa” i Calcutta

29.4 Søby Brunkulslejr, se annonce side 9

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.

Fra præsentationen af det nye Birgitta Atlas. Med 
Atlasset ses Moder Karin, Abedisse i Vadstena. Til 

højre Moder Bernadette, Abedisse i Uden

Formiddagshøjskolen
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”Man bliver løftet op af den majestætiske 
stemning, der er.”
Efter gudstjenesten søndag d. 19. januar 
måtte Mariager Sogn sige farvel og tak 
til sognepræst, Cicilie Inge Poulsen. Det 
blev en festlig men også sørgmodig dag. 
Hun havde været vikar for Mariagers to 
sognepræster, mens de på skift havde 
barselsorlov. 
Det var Cicilies første embede, efter at hun 
afsluttede præsteuddannelsen i Århus. 
Hun blev ansat d. 23. december 2012 og 
har således virket i Mariager i 1 år og 1 
måned. 
Afskeden blev meget bevægende, og 
Cicilie gav udtryk for stor glæde og 
taknemmelighed for den tid, hun havde 
været præst i Mariager Kirke. Der var 
blomster og taler fra kirkens 
personale, som takkede for godt 
samarbejde og fra kollegaen 
Jacob, som på begge præsters 
vegne takkede for det gode 
samarbejde og ønskede Cicilie 
held og lykke med hendes nye 
vikariat i Als og Øster Hurup. 
Menighedsrådets formand, Preben 
Andersen, overrakte blomster 
og gaver og takkede i sin tale for 

hendes store og flotte indsats. Hun vil 
blive savnet i kirken, på prædikestolen 
og på menighedsrådsmøderne. 
I et interview med undertegnede 
udtrykker Cicilie dyb taknemmelighed 
for at have været i en kirke som Mariager 
Kirke.  ”Den indgyder dyb respekt, når 
man træder ind i den, og når man skal 
forrette gudstjeneste. Man bliver løftet 
op af den majestætiske stemning, der 
er, og som understreges af rummet, 
orglet, musikken og koret.” 
Cicilie synes, hun er blevet taget godt 
imod i kirken og i byen. Det har været 
meget let for hende at falde til, og hun 

minder os om, at vi skal sætte pris på det, 
vi har; den enorme frivillige indsats der 
bliver ydet omkring kirken, klosteret og 
klosterhaven, og hun glæder sig til at se 
haven blive færdig. 
Fra os i sognet skal der lyde en stor 
tak til Cicilie for hendes måde at være 
på og for hendes nærvær, for mange 
rare stunder i kirken, klosteret og til en 
hyggesnak på gaden.  Hun har fået plads 
i vore hjerter med sit åbne sind og gode 
humør. Hendes prædikener er præget af 
stor indsigt, dybde, optimisme og glæde 
ved livet. Vi har aldrig været i tvivl om, at 
hun er engageret i sit virke og oprigtigt 
interesseret i sit sogn.

Venlig hilsen, Poul Bo Nielsen.

Farvel og tak til Cicilie Kære alle i Mariager Sogn..
Det er nu blevet tid til at sige farvel og tak 
– tak, til jer alle sammen! Og tak, for alle 
de fine gaver og blomster jeg fik til min 
afsked. Det var overvældende og næsten 
som at have rund fødselsdag.
Men først vil jeg nu sige tusind tak til 
præsterne, Stine Tougaard og Jacob 
Duevang Krogh Rasmussen for uden jer 
var jeg aldrig kommet her til Mariager. 
Hvis I ikke hver især havde fået hver jeres 
dejlige lille dreng, var jeg slet ikke kommet 
til Mariager. Så tak, fordi I holdt orlov, så 
jeg måtte låne jeres embeder. Jeg føler 
mig meget privilegeret over, at jeg måtte 
være her og låne denne, menighedens 
dejlige kirke. Tak, fordi I begge var med 
til at give mig chancen, så jeg også kunne 
bliver her lidt længere end normalt. Tak, 
fordi I lod mig lære et rigtig dejligt sted på 
jorden at kende, et sted, som jeg er faldet 
fuldstændigt for. Tak, for jeres måde hver 
især at være på, for uden jer ville jeg ikke 
have lært det, jeg har lært det sidste år – 
lært at blive en god præst. Tusind tak – for 
alt det gode I har givet mig.
Tak til hele menigheden! Tak, fordi I ville 
være mine forsøgspersoner. Tak, fordi 
I ville være med til at lære mig at være 
sognepræst. Det har været vanvittigt stort 
for mig og fantastisk skønt at være her. Det 
har været en fantastisk begyndelse for mig 
at få som præst, og det står alt sammen til 
jeres favør, sammen med alt det I har her 
i Mariager, især jeres enkle majestætiske 
kirke, med den fine gamle teologi, der 
ligger til grund for den - også det store fine 
orgel – og alle de fine omgivelser, I har her.
Menneskeligt har det virkelig været en 
meget stor fornøjelse at lære jer alle at 
kende – som jeg lagde ud med i min første 
prædiken her i Mariager – så havde jeg 
et stort ønske om at lære jer at kende og 
håbede på, at I også havde lyst til at lære 

mig at kende. Tak, fordi I alle havde lyst!
Det har jo virkelig været en fantastisk rejse 
– for jeg har ikke kunnet give og have 
været en god præst, uden at I er dem, I er, 
givende, meget åbne og ressourcestærke. 
Alt, hvad man giver som præst, kan man 
kun give ud fra det, man får – så tak for alt 
det, I har givet hver især – det vil jeg bære 
med mig videre i mit hjerte!
Tak, fordi I har alle taget fantastisk godt 
imod mig – det gælder børn, unge, forældre 
og alle I ældre og dem midt imellem - Alt 
det I har givet, vil jeg bære med mig videre 
i mine fremtidige embeder. Tusind tak for 
det!
Tak for jeres støtte både i og til 
gudstjenesten! At I altid er mødt så 
talstærkt op. Det har virkelig været en stor 
fornøjelse hver eneste gudstjeneste, jeg 
har udført. – for uden jer var der intet. Tak 
for alt!
Det har været en fantastisk god start at få i 
mit virke som sognepræst.
Tak alle sammen!

Sognepræst Cicilie Inge Poulsen
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Til at lyse for vor fod......

Er døden at blive plukket af Gud,
blive sat på himlen som stjerne

med opdrag at bringe om om evighed bud,
en håbets og nådens lanterne?

Er døden at lyse, at lege, at le
iblandt myriader af fæller?

at tindre, at glimte, på jord la’ sig se
af dem, der stjernerne tæller?

Hver stjerne gengi’r det solrige skin,
små evighedspletter i mørke;

hver lysende plet på nathimlens kind
er dråber af væde i tørke.

Er døden at blive et evigt lys,
en stjerne, der blinker mod jord:
”Bag døden er ikke kulde og gys,
dér glæde og kærlighed gror.” ?

Vibeke Guldberg
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GUDSTJENESTER

Marts
02. 10:00  Fastelavns søndag  Lukas 18,31-43 JDKR  
02. 14:00  Fastelavns søndag   ST/JDKR Familiegudstjeneste  
09. 19:30  1. søndag i fasten  Lukas 22,24-32  JDKR  Aftenkirke
16. 10:00  2. søndag i fasten   Markus 9,14-29 JDKR  
23. 10:00  3. søndag i fasten Johannes 8,42-51 ST  
30. 10:00   Midfaste søndag  Johannes 06,1-15  JDKR  Sommertid

April
03. 17:00  Familiegudstjeneste    ST/JDKR  Familiegudstjeneste
06. 10:00   Maria bebudelsesdag. Lukas 01,46-55  ST/JDKR   Konfirmandgudstjeneste
13. 10:00   Palmesøndag     ST      Musikgudstjeneste  
17. 19:30   Skærtorsdag  Johannes 13,1-15  JDKR  
18. 10:00   Langfredag  Jesu lidelseshistorie  ST  
20. 10:00   Påskedag  Matthæus 28,1-8  JDKR  
21. 10:00   2. Påskedag  Johannes 20,1-18  JDKR  
27. 10:00   1. sø. efter påske   Johannes 21,15-19 ST  Konfirmation  

Maj
04. 10:00   2. sø. efter påske  Johannes 10,22-30  JDKR Konfirmation  
11. kl.10:00  3. sø. efter påske  Johannes 14,1-11  ST  
16. kl.10:00  Bededag   Matthæus 07,7-14  JDKR  
18. kl.10:00  4. sø.efter påske Johannes 08,28-36  ST  
25. kl.10:00  5. sø. efter påske  Johannes 17,1-11  ST  
29. kl.10:00  Kristi Himmelfart  Lukas 24,46-53  JDKR 

Juni
01. 10:00   6. sø. efter påske  Johannes 17,20-26  JDKR 

Fjordvangsgudstjenester
Fredag den 28. marts kl. 10.00 Stine Tougaard
Fredag den 25. april kl. 10.00 Aksel Breinegaard
Fredag den 30. maj  kl. 10.00 Jacob D. Krogh Rasmussen
Sødisbakke
Onsdag den 9.april  kl.10.15 Jacob D. Krogh Rasmussen, Påskegudstjeneste

JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, ST: Stine Tougaard.

ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster

Marts
04. 0.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
06.  19:30  Sangaften i Munkesalen
09. 10.00  Sogneindsamlingen - Havestuen
09. 19.30 Aftenkirke - Kirken
11.  19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
13. 19.30 Studiekreds - Konfirmandlokalet
18.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
18.  19.30 Koncert med Camilla Løvstad – Munkesalen
25 17.00 Menighedsrådsmøde
30.   10.00 Årets første Birgitta vandring efter gudstjenesten kl.10.00 - Kirken

April
03.  17.00 Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning - Klostersalen
03. 19.30 Johannespassionen i Munkesalen
06. 10.00 Konfirmandgudstjeneste - Kirken
08.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
15.  19.30 Jesu 7 korsord - koncert med musik af Haydn - Munkesalen
29.  09.30 Formiddagshøjskolens udflugt til Søby Brunkulslejr, tilmelding.
29. 16.00 Generalforsamling i Aftenhøjskolen - Munkesalen
29 17.00 Menighedsrådsmøde

Maj
08. 16.00 ”Åben generalprøve” på Kabaret - Munkesalen
09. 19.00 Kabaret Birgittaforeningen - Munkesalen (Entré)
16.  16.30 De profundis - orgelmatinée med musik til bededag - Kirken
25. 16.30 Klosterkorets forårskoncert – Kirken
27 17.00 Menighedsrådsmøde

Kirkebil
Det er muligt, at bestille Kirkebil til gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa på 

98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

Menighedsrådsmøder
Afholdes i Klostersalen på tirsdage kl. 17.00. Der er offentlig adgang. 

Dagsorden og referater bringes på kirkens hjemmeside.

25. marts, 29. april og 27. maj.

Aftenhøjskolen
Tirsdag den 11. marts kl. 19:30-21:30

Samsingduoen - Anita Hyldgård Samsing, spinet og 
Freddy Samsing, nøgleharpe.Nye tider - nye skikke

Du kan nu tilmelde dig Mariager kirkes sms-koncert-service.
Du får en sms på dagen for en koncert.

Det koster ikke en krone, og du kan selvfølgelig til enhver tid afmelde dig igen.
 Se mere på: www.mariagerkirke.dk



Hendes navn er Camilla Løvstad, og hun 
er i mellemtiden blevet 26 år og har lige 
aflagt bachelor-eksamen i sang fra det jyske 
musikkonservatorium, og her 10 år efter at 
hun sidst sang til en gudstjeneste i Mariager 
Kirke, vender hun tilbage ved en koncert, som 
også indbefatter hendes trompetspillende 
kæreste. De akkompagneres ydmygt af 
denne artikels forfatter ved en koncert 
tirsdag d. 18. marts, hvor der er liflig musik 
for en smuk sopranstemme og en ditto 
trompetlyd.

Japansk dirigenthår
Mine forældres generation husker Kennedy-
mordet. Min generation husker Palme-
mordet. Hvad mine børns generation husker, 
ved jeg ikke, men garanteret ikke 28. juli 
2000 kl. 12:00! Det gør jeg dog. Langfredag 
kan ligge så sent som 23. april. Det gør den 
f.eks. i 2038, lidt før jeg fylder 75 år, og 
Johann Sebastian Bach vil have været død 
i knapt 278 år.
Det er lige præcis fejring af Bachs 250 års 
dødsdag d. 28. juli, der er mit emne. Den 
dag sendte alverdens tv-kanaler musik af 
Bach fra hele verden i 24 timer i træk. Ca. 
kl. 12:00 dansk tid var de nået til Japan og 
en direkte opførelse af langfredagsdramaet 
Johannespassionen. Det er altså mærkeligt, 
at finde sig selv sidde bænket foran tv-et på 
en lun sommerdag, hvor man burde nyde 
solen udendørs, og se og høre dette værk 
udført af en række japanske musikere – 
mere europæiske end europæere – ledet af 
en mystisk mand, der lidt bil-agtigt hedder 
Suzuki. Det var - som det hedder i min etat - 
en ihukommelsesværdig oplevelse.
Jeg har husket denne opførelse og ved 
den sidste af denne sæsonens 6 musiske 
arrangementer i Munkesalen, skal vi se og 
høre Johannespassionen. Jeg har derfor 
været på nettet for at konstatere, at musik 
DVD’er ikke er det letteste at købe i Danmark, 
så jeg måtte ty til amerikanske netshops, 

og der fandt jeg sørme igen hr. Suzuki med 
sit umiskendelige japanske dirigenthår á la 
Karajan. DVD’en kostede hele én dollar, mens 
forsendelsen beløb sig til 14 dollars, men 
hvad; det er stadig billigt. Nu jeg var i gang, 
købte jeg også en driftsikker engelsk udgave 
fra Kings College. Når jeg så i den kommende 
tid ser og lytter DVD’erne igennem med 
henblik på d. 3. april i Munkesalen, hvor alle 
har mulighed for at opleve Jesus dø i den 
smukkeste musiske iklædning, så håber jeg, 
at DVD’erne virker. Der er nemlig noget med 
amerikanske contra europæiske DVD-koder. 
Men det løser sig velsagtens.

Sådan ser Camilla Løvstad ud i dag mere end halvvejs i sin 
uddannelse til sanger. 

Nærmere bestemt af typen: høj, lys sopran.
 

Da jeg var barn, udviklede jeg en mystisk 
form for logik, som, hvis den førtes ud i 
livet, nok kunne spare en del ressourcer 
og foldboldkampe. Logikken var, at hvis 
Skagen kunne slå Frederikshavn i fodbold, 
og Frederikshavn lige havde slået Sæby, 
så var der jo ingen grund til, at vi satte os 
ind i en bus næste uge for at køre til Sæby. 
Matematisk set var vi jo bedre end dem. 
At virkeligheden modbeviste teorien fik 
aldrig den store indflydelse på min lettere 
autistiske logik. Den har faktisk (for)fulgt 
mig lige siden.
 
I gamle dage hed det pennevenner.
I dag hedder det Facebook
Jeg kan følge gamle koristers og elevers 
gøren og laden. Det kan være meget 
sjovt at betragte i sikker afstand til 
computerskærmen. Alle de korister jeg 
havde med at gøre, da jeg dirigerede kirkekor 
i Hobro for 25 år siden, er nu granvoksne 
mennesker med familier, børn og sikker 
ansættelse i stat, kommune og det 
private.
Korister, som sang her i Mariager 
kirke i halvfemserne, har nu børn, 
mærkeligt...
En del af mine elever, som jeg 
møjsommeligt lærte musik-
teori på kravleniveau, er nu 
veluddannede musikere eller 
komponister, og har overhalet 
mig med længder. Det nytter ikke, 
at jeg forsøger at dygtiggøre mig 
bag min barndoms logik; jeg har i 
en del tilfælde fået baghjul. På den 
anden side er det jo fremragende, 
ellers kunne det jo kun blive 
ringere og ringere generation 
efter generation.

Hvem skulle nu have troet det?
Da hun ikke var særlig gammel, dukkede 
hun op i kirkens kor og sang, som man 
synger i 10 års alderen. Hun spillede violin i 
det velanerkendte Mariager Byorkester bl.a. 
sammen med mine døtre. Havde jeg gættet, 
ville jeg have gættet på, at hun valgte 
violinen, men det blev sangen.
En dag hørte jeg hende ved en koncert i 
Aalborg Domkirke, og det var ikke længere 
en lille-pige-stemme men en velfraseret 
kvindelig stemme. Det kvindelige kommer 
jo med alderen (især hvis man altså er 
disponeret for kvindelighed), men en 
fyldig velfraseret stemme kommer af god 
undervisning og masser af øvning. 
Da hun var 10-12 år, kunne jeg nok lære 
hende noget om sang og stemmeklang, 
men jeg garanterer, at i dag er det omvendt.

Der er Camilla Løvstad til højre. Ham til venstre med den 
klædelige nissehue er såmænd bare læreren.

I dag er Camilla ældre, højere og dygtigere, og så har hun 
skiftet violinen ud med stemmen. 
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Hvis Skagen kan slå Brøndby, og Brøndby 
kan slå Bayern München!
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At være i TV
I gamle dage var det kun de få, der var i TV. 
Nu om dage skal man bare være tilstrækkelig 
dårlig til et eller andet, så kan man få lov til 
at dumme sig i realityshows, som heldigvis 
for det meste sendes på kanaler, min rustne 
stueantenne ikke giver adgang til. Hvis man 
er ualmindeligt ubegavet, kan man muligvis 
efterfølgende få sit eget tv-program eller 
fylde tabloidpressens forsider, fordi man ikke 
er i stand til at tale dansk.
For mig er Danmarks Radio dog stadig 
et varemærke, selvom institutionen ind 
imellem hopper med på dumhedsbølgen, 
så er der nu ganske megen gedigen kvalitet 
bag DR. Bare tænk på dramaserierne søndag 
aften.
Det har altid virket besnærende på mig at 
være til koncerter, som samtidig sendtes i 
radioen eller såmænd ud over hele Europa, 
mens man sidder og kigger og lytter. Spiller 
de en bøf, er der mindst 200 mill. potentielle 
lyttere. Det gør de nu sjældent.
Jeg vil da bestemt mene, at man skal møde 
i Mariager Kirke tirsdag d. 15. april kl. 19:30 

i ugen, der både huser skærtorsdag og 
langfredag. Resten af landet kan sidde foran 
deres radio og lytte til CoMa-kvartetten, 
der spiller Haydns helt specielle værk, der 
hedder Jesu 7 kors-ord. Knud Erik Lægsgaard 
lægger røst til læsningerne, mens kvartetten 
af dygtige musikere spiller dette værk, som 
den meget religiøse Haydn blev bestilt til 
at komponere til en kirke i Cadiz, hvor man 
havde den tradition på langfredag at oplæse 
Jesu 7 korsord omkranset af smuk musik.

Hvem vil IKKE være millionær
Det er sjældent, jeg griner af folk, der 
dummer sig, men da jeg så to meget kendte 
TV-værter fra TV2 ryge ud af programmet 
”Hvem vil være millionær” på det første og 
formodentlig letteste spørgsmål, kunne jeg 
ikke lade være med at grine. Spørgsmålet 
lød i sin enkelhed: ”På hvilken ugedag falder 
Store Bededag”? Jeg kan ikke huske, hvad de 
efter moden overvejelse endte med at svare, 
men de svarede i hvert fald ikke fredag, og så 
var den tv-optræden forbi på mindre end et 
minut. De skulle have fulgt med i et eller

andet almenviden-fag i skolen.
Sandt er det dog, at bededag ikke har 
danskernes store bevågenhed. 
Det afholder mig nu ikke fra Bededag, som 
i år falder på d. 16. maj, at spille en halv 
times orgelmatinée kl. 16:30 med musik, 
der er bygget over salmen ”Af dybsens nød, 
o Gud til dig”. På latin ”De profundis”. Hvis 
man nu tror, at det er stille hyggemusik, 
kan man godt tro om. Mendelssohns store 
tredje sonate med piber og trommer og 
så denne karakteristiske melodi i det dybe 
pedal (De profundis). Bachs ualmindeligt 
komplicerede koral over samme salme med 
hele seks stemmer - fire i hænderne og to i 
fødderne. Een til hver fod, hvoraf højre fod 
bare lige spiller melodien i halvt tempo af 
de øvrige fem stemmer. Fra det dybe råber 
musikken til dig!

Nu slog Skagen som måske bekendt 
Brøndby, men …
Ingen træer vokser ind i himmelen, og ingen 

musikere får ret meget foræret. Der øves og 
øves, og det gør der af en eneste grund: at 
vi gerne vil spille musikken for jer publikum. 
Om alle de medvirkende musikere er bedre 
eller ikke bedre end deres lærere, ved jeg 
ikke noget om. Jeg er også ligeglad. Jeg 
har besluttet mig for at aflægge mig min 
barndoms autistiske tilgang til god eller 
bedre, og nøgternt konstatere, at hvis jeg 
spillede præcis, som min lærer, var jeg et 
rungende intet! Det kan aldrig være et mål. 
Man må stile højere eller stile anderledes. 
Hver generation starter forfra dog med 
forrige generations indhøstede erfaringer. 
Målet er musisk nysgerrighed, nyfortolkning. 
Jeg er sikker på, at det samme gælder for alle 
de musikere, der koncerterer i marts, april 
og maj i Mariager Kirke (live eller via DVD). 
Men, det er dygtige musikere – det kan jeg 
garantere. Skulle du være i tvivl, så kan du jo 
dukke op og få manet tvivlen i jorden.

Mikael Ustrup 
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Midori Suzuki bag cembaloet hvorfra han med aldeles sikker hånd styrer et af menneskehedens vægtigste værker: Bachs 
langfredagsdrama over teksten fra Johannespassionen

CoMa-Kvartetten består af Fredrik From & Julia Dagerfelt – violiner. Rastko Roknic – bratsch, 
Kjeld Lybecker Steffensen – cello 

Tirsdag d.15 april spiller de Haydns bemærkelsesværdige strygekvartet over Jesus 7 korsord, som læses af tidligere 
sognepræst Knud Erik Lægsgaard.

Du kan jo også høre det i radioen - nej vel?



Fuglekuglerne har hængt der meget 
længe – de er blevet lidt kedelige og grå at 
se på, for de er faktisk næsten ikke blevet 
rørt i den hidtil grønne, grå og regnfulde 
vinter. Der har jo været rigeligt at spise i 
Guds fri natur, så vi har ikke haft mange 
gæster på fodergrenen. Når man lige ser 
bort fra den trofaste spætmejse og nogle 
enkelte musvitter, så har besøgene været 
sporadiske.
Så kom sneen! – og så kom fuglene. Hurtigt 
fik vi ryddet det sædvanlige foderområde 
udenfor vores vindue og spredt solsikkefrø 
på jorden, nye kugler kom på grenen og 
griseflommen blev hængt i træet – vær så 
god, gæsterne er indbudt – og de kom, før 
vi havde forladt pladsen!
Først og fremmest kom kvækerfinkerne – 
vi havde set dem kredse rundt og sætte 
sig i store flokke i de store bøge rundt 
om skovhaven - inden sneen, men der 
var åbenbart ikke noget fødeemne, der 

tiltrak dem, for de var hurtigt videre – men 
nu blev de! – De har jo nogle fantastiske 
farver - særligt har hannerne et nærmest 
orange bryst og lysegrå underside med 
et sort hoved og ”stribede” vinger – mere 
douchede om vinteren, men stadig meget 
smukke. Enten sidder de i stort tal på jorden 
og spiser solsikkefrø, eller de sidder smukt 
draperet i alle æbletræerne som julepynt 
på et grantræ – de er overhovedet ikke 
stridbare, de kan sidde side om side med 
solsortene (der faktisk heller ikke i denne 
sammenhæng jager nogen, for der er jo 
nok) – og de er heller ikke de første, der 
flyver væk, når alle fugle på foderpladsen 
pludselig flyver op – opskræmt af et eller 
andet. Når de flyver ned fra træerne, ligner 
de faldende blade i en efterårsblæst – 
og når de flyver op, ser det ud, som en 
hvirvelvind har blæst sig gennem en stor 
samling efterårsgyldne blade.
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Øjebliksbillede en snedag i januar
Øjebliksbilledet ved formiddagskaffen i 
dag (den 24. januar) er store mængder 
kvækerfinker side om side med 11 fede 
skønne ringduer, som - når de ikke 
sidder på jorden og spiser solsikkefrø 
– slår deres folder øverst i nogle store 
egetræer, der står i bunden af skovhaven. 
Desuden sidder der 7 solsorte, 2 rødhalse 
samt et antal musvitter og blåmejser, 
skønt de fleste af dem som regel sidder 
i fuglekuglerne på grenen, når de kan 
komme til for spætmejsen, for selvom den 
nådigt tillader de andre at komme der, er 
det den, der ejer grenen. – Samtidig sidder 
vores flagspætte i griseflommen, som den 
pt har helt for sig selv – også den har vi 
ikke set i længere tid.

En – hos os – sjælden gæst har siden den 
første sne boet her – i et æbletræ! En enlig 
sjagger – og den har ihærdigt holdt alle 
solsortene væk fra de æbler, vi havde ladet 
hænge i træet, netop med det formål, at 
de skulle spises af fugle, når det blev vinter.
Det er jo meget sjældent, at sjaggere 
optræder alene, men enten er denne 
blevet væk fra flokken, eller også har den 
fundet så godt et spisested, at den har 
tænkt sig at blive – og lige netop i dag 
til morgen så vi, at der pludselig 
var to af slagsen, og det er da 
hyggeligt, selvom de jo ikke bliver 
så længe. 
Mens vi således sidder og nyder 
det panorama, flyver en rødbrun 
og meget lys rovfugl forbi – og den 
flyver så hurtigt, at vi simpelthen 
ikke kan nå at bestemme den – 
en musvåge er det ikke – men 
måske en fjeldvåge. Vi venter en 
rum tid, for den har selvfølgelig 

også set det skønne ”ta’ selv bord”, men 
den kommer ikke tilbage, så vi kan fortsat 
nyde fuglevrimlen. Vi taler lidt om, at vi 
”mangler” bogfinkerne, men da jeg senere 
kigger ud af et andet vindue, ser jeg dem 
siddende i vore hybenbuske og mæske sig 
med de hyben, der har fået lov til at blive 
siddende, fordi der har været så meget 
andet at spise – jo, der bliver spist op nu.

Floraen i vinterhaven
Sidste år ved denne tid kan jeg huske, 
at jeg begejstret havde fundet spirende 
knopper ved mine juleroser, og at jeg 
ganske kort efter skuffet måtte erkende, 
at der var andre end mig, der synes, de var 
skønne – at spise! – I år har de længe stået 
i fuldt flor med store kraftige blomster – 
både de hvide, de røde og de lyserøde – pt. 
har sneen ganske vist dækket dem, men 
de er der - - Lige ved siden af dem har jeg 
blå anemoner, og minsandten om ikke jeg 
fandt tykke spirende knopper her – lige 
parat til udspring, og så kom sneen – og 
jeg vil næsten sige heldigvis, for hvis vi 
kun havde fået barfrost, var der meget, 
der ville blive skadet eller sat tilbage – nu 
står det godt beskyttet under sneen – og 
egentlig er det jo også for tidligt med den 
blå anemone, selvom den er skøn.

VINTER-ØJENLYST
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Da jeg nu var så godt i gang med at kigge 
på grønne vækster, ville jeg da også lige 
give et kig til mine mange hortensia – 
dem der stort set ikke bar en blomst 
sidste år, fordi der netop kom frost på et 
skidt tidspunkt, hvor de så ikke fik sat 
blomster. – Til gengæld voksede de sig 
store og flotte med masser af grønt løv 
hen over sommeren, så de skulle være klar 
til god blomstersætning i år (hvis frosten 
ikke ødelægger dem igen!) – Stor var min 
ærgrelse, da jeg så, at næsten hver anden 
stængel i disse store planter var kappet 
over med et knivskarpt snit, som havde jeg 
gået med min beskærersaks! – Ikke et blad 
eller en stump stængel lå på jorden – alt var 
ædt af de slemme ”Hortensiatyve” – ØV! – 
I sådanne tilfælde er det, jeg minder mig 
selv om, hvor meget jeg elsker skovhavens 
beboere!!!

Lige nu sidder jeg og nyder en 
kæmpebuket udsprungne mirabelgrene, 
der i går lignede små fine perler på en gren 
– og i dag har tusind små vidunderlige 
hvide blomsterhoveder, og dem er der 
rigelige mængder af ude på træet, så jeg 
kan bare plukke løs – og blande dem med 
grene fra hasseltræet, som for længe siden 
har sat rakler, men de kan som regel tåle 
frosten, de er jo vant til at komme tidligt.

Tidligt forår?
Egentlig var jeg så småt begyndt at tænke 
på, om denne grønne vinter lige så stille 
ville gå over i et tidligt forår – Uglerne 
har længe kurtiseret hinanden ved 
nattetide, ringduer og tyrkerduer er lige 
begyndt, harerne er igen blevet beboerne 
i skovhaven, og de er ganske interesserede 
i hinanden efter deres adfærd at dømme 
– og så kom sneen og frosten, og der blev 
lidt mere stille. 
Og så er dagene jo blevet længere – dagen 
er i dag tiltaget med 1 time og 9 minutter, 
hvilken fryd! NU kan det virkelig mærkes 
både morgen og aften, nu kan vi gå tur i 
skoven både tidligere og senere – og nyde 
de mange lysninger, der efterhånden er 
blevet i Alstrup krat efter de sidste års 
store fældninger. Det er en fornøjelse at 
kunne se ”mellem” træerne og ikke kun 
en mørk mur af stammer – og da der nu 
var kommet hul, ”hjalp” stormen med det 
kønne navn, Bodil, lige lidt til, så nogle af 
de randtræer, man havde ladet stå, gik 
med i købet, så nu skal der vist ryddes igen 
– men lyst er det blevet!

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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Sådan en frostskinger morgen
vinden er klirrende kold

åndtågespor
Gud på din jord

muligheds umådehold.

Fuglene tripper i tavshed
ribber en bærbærebusk

skaberens bord
Gud på din jord

muligheds umådehold.

Smørgule solvendte blomster
frostjordens trodsregiment

guldblommeflor
Gud på din jord

muligheds umådehold.

Vintersol skærende hvidhed
sølvrimer sortblanke trær

livsmetafor
Gud på din jord

muligheds umådehold.

Sådan en frostskinger morgen
lyset er skærende rent

livskorridor
Gud fra vor jord

muligheds umådehold.
(KEL)

Britt Lægsgaard

Med nedenstående fine lille salme, der meget poetisk beskriver netop det vejrlig, vi 
har nu, vil jeg ønske fortsat god vinter med udsigt til et snarligt forår!
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Tur til Vadstena
Turen til Vadstena finder sted i dagene 22. 
- 25. maj., og undervejs besøger vi Alvastra 
klosterruin og muligvis også Mariadøtrene 
i deres smukke Kloster ved Omberget. 
I Vadstena kan vi vælge at bo og spise 
enten i Birgittasøstrenes gæstehjem eller 
på pilgrimscentret.  
Programmet i Vadstena omfatter bl.a. 
pilgrimsvandringer i og omkring den 
gamle by og langs den smukke sø Vättern, 
- rundvisning med dansktalende guide på 
kloster museet, - en stemningsfuld aften 
med ord og toner  i Kapitelsalen i det 
gamle kloster, - mulighed for at deltage i 
andagter og messer i Birgitta-søstrenes 
nye kirke samt i den gamle klosterkirke 
- og udover det fastsatte 
program er der rig mulighed 
for på egen hånd at opleve 
den hyggelige gamle 
klosterby, som med god 
grund også kan kalde sig for 
”Rosernes by”.

Detaljeret program fås ved henvendelse 
til undertegnede på tlf. 98522441 / mail@
mytos.net eller hos Karen-Marie på tlf. 
25470425 / kmhj@klosterruten.dk , hvor 
man også kan få svar på evt. spørgsmål 
vedr. rejsen. Tilmelding senest 7. april. 
2014 . 

f. Birgittaforeningen
Helga Moos Iversen

Årets første vandring
I skrivende stund, hvor ”Kyndelmisse slår 
sin knude”, længes man mod lyset og 
våren. 
Som tema for årets første vandring i 
Birgitta-foreningen har vi derfor valgt 
”lyset” som tema, inspireret af den tid vi 
nu kan glæde os til at gå i møde. Denne 
vandring langs Mariager Fjord og tilbage 
igen gennem Vesterskoven ledes af 
pilgrimspræst ved Århus Stift, Elisabeth 
Lidell, og finder sted søndag den 30. marts 
i fortsættelse af gudstjenesten kl. 10.00 
i Mariager Kirke, hvor sognepræst Jacob 
D. Krogh Rasmussen vil give os et ”ord 
med på vejen”. Efterfølgende samvær i 
klosterbygningens Munkesal.

 

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell)

”Mere mellem himmel og jord.”
Aktuelt er der også nogle sang- og 
musikglade mennesker her i byen, som 

er begyndt at øve sig på en ny kabaret 
til fordel for pilgrimsherberget. Nogle 
gik desværre forgæves til sidste års 
”Mellem himmel og jord”, - så den 9. maj i 
forbindelse med kulturfestugen 2014, kan 
I nu glæde jer til ”Mere mellem himmel 
og jord” med musik, fortælling og flere 
svenske viser. Billet til denne kabaret kan 
bestilles hos Hanne via mail hjohannsen@
privat.dk eller tlf. 24604961. 

Peregrinus 2014
Et af højdepunkterne på programmet 
2014 bliver også en tur til Vadstena, ledet 
af Karen-Marie Holst Jannerup fra Den 
Danske Klosterrute. Denne rejse kan 
opleves uafhængig af – eller som optakt til 
- det Birgitta-seminar / ”Peregrinus 2014”, 
der er planlagt sammen med Mariager 
Kirke og Klosterruteforeningen, som 
første gang afholdt et ”Peregrinus 2009” i 
Løgumkloster for 5 år siden.

Som det efterhånden er mange bekendt, 
er Birgittaruten nu offentliggjort som en 
særskilt rute mellem Viborg og Mariager 
som en del af Den Danske Klosterrutes 
samlede forløb på  hele strækningen 
mellem Viborg og Aalborg. Se evt. 
hjemmesiden www.klosterruten.dk , hvor 
man udover at kunne læse om hensigten 
med Den Danske Klosterrute m.v., også 
finder et kort og en foreløbig beskrivelse 
over Birgittaruten, - og som sagt kan vi 
så glæde os over, at samarbejdet med 
Klosterrute-foreningen nu har resulteret 
i, at man har valgt Mariager som værtsby 
for Peregrinus 2014, der – udover turen 
til Vadstena omfatter et Birgitta-seminar 
i dagene 6. - 8. august her i byen som 
indledes med flere dags vandringer mod 
Mariager fra forskellige retninger som i 
jubilæumsåret 2010. 
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Nyt fra Birgittaforeningen

Pilgrimme på vandring langs Vättern mod Vadstena

Rosenhyddan, Vadstena

Indsat billede:
Aftenbøn fra Vadstena klosterkirke 
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Siden sidst

“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.

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) , Stine Tougaard & Peter Ulrich Toubøl.

Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskoordinator Erna Poulsen Tlf. 60242057 
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf.  51 358 368

Adresseliste

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

Tlf. 61 28 17 26 
preben@mariagerkirke.dk

Munkebakken 2,
9550 Mariager

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

Døbte
Asta Due Hansen

Oliver Børm Theil Jensen
Emilie Guldbæk Albrektsen

Ellen Bjærge Majewski
Emma Winther Rosenlund
Laura Winther Rosenlund

Cecilie Elva Dechlis
Marco Elias Malling Jensen

Elisabeth Skou Hansen
Asger Skou Veirum Larsen

Begravede
Jens Peder Lauridsen

Peder Jørgen Pedersen
John Bjarnskov

Inga Sørensen født Rasmussen
Erik Richard Schmidt

Erhard Sigfred Nielsen
Grete Hyldborg Jensen

Jens Lund Nielsen
Tage Emil Thomassen

Susanne Höe Schneider født Hansen
Jens Levring

Mogens Brian Markussen

Konfirmander den 27. april i 
Mariager Kirke

Johan Møller Andersen
Mathias Bang Andersen

Magnus Overgaard
Rune Østergard Schrøder

Emil Stougaard
Jonathan Klitgaard Sørensen

Frederik Bach Viladsen
Annecarina Krogsgaard Andersen

Christina Phirlya Stokholm Andersen
Nadia Sommer Christiansen

Theresa Borup Christophersen
Emma Skjoldager Hansen

Astrid Larsen
Anastasia Sætre Lihn

Laura Kjær Aalund Madsen
Lærke Amalie Gertz Pedersen

Emma Møller Kristiansen
Kamilla Ladefoged Rasmussen

Nichlas Meldgaard Jensen
Tanya Synnøve Larsen

Charlotte Denise Isager
Simon Støvring

Alexander Djørup Nielsen

Konfirmander den 4. maj 2014 i 
Mariager Kirke

Macus Bang Andersen 
Timothy Skjødt Bach

Victor Alexander Christensen
Søren Aunsbjerg  Darum

Kenneth Vestergaard Jensen
Lasse Jensen

Tobias Martin Madsen
Victor Behrensdorff Møller
Daniel Maagaard Nielsen

David Troelsen
Jacob Alfred Vittrup

Dan Wissing
Hannah Schoop Gertz

Maren Eleonora Hymøller
Anne Gry Kornum

Johanne Bruhn Willems
Maiken Jensen

Kewin Rolff Jensen
Joakim Østergaad Eliassen
Phillip Børresen Pedersen

Lærke Harritz
Kenneth Sørensen
Matilde Stenholt

Trine Nielsen

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk
Klosterstien 12,
9550 Mariager
Træffes efter aftale
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Se meget mere på: www.mariagerkirke.dk

Sogneindsamling 
9. marts

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
søndag den 9. marts kl. 10.00-13.00

Søndag den 9. marts deltager vi i Mariager Sogn i Folkekirkens Nødhjælps årlige 
landsindsamling, som har temaet:

”Det giver en god fornemmelse i maven - STØT KAMPEN MOD SULT!”
For 30 år siden chokerede grusomme billeder fra Etiopien resten af verden, da en million børn og 

voksne døde under den værste sultkatastrofe i nyere tid. I dag er situationen forbedret, men mange 
mangler stadigvæk mad, og klimaforandringerne præger landet.

I århundreder har etiopier levet af høsten fra år til år og dermed gjort deres indtægter særligt sårbare 
overfor naturkatastrofer. De sidste ti år har investeringer i nye dyrkningsmetoder, bedre gødning og 

retten til jordbesiddelse sikret, at bønderne bedre kan regne med årets afgrøder.
I sommeren 2013 startede Folkekirkens Nødhjælp og den lokale samarbejdspartner, Mekane 

Yesus-kirken, et udviklingsprojekt i bjerglandsbyen Tedesh for at forbedre livsvilkårene for 
indbyggerne; især for at sikre dem tilstrækkelig mad og vand. De næste to år følger Folkekirkens 

Nødhjælp udviklingsarbejdet i Tedesh for at dokumentere og beskrive forandringerne i 
indbyggernes levevilkår.

Det er vigtigt med denne langsigtede indsats i kampen mod sult blandt verdens fattigste. De mest 
udsatte skal rustes til frem over at kunne producere mad nok selv. 

Dette kan DU hjælpe med til ved at melde dig som indsamler i Folkekirkens 
Nødhjælps sogneindsamling søndag den 9. marts kl. 10.00-13.00.

Vil du være med til at gøre en fælles 
indsats mod sult, så meld dig allerede 

nu som indsamler!
Kontakt Karen Iversen på telefon 23707393 

eller på e-mail karenbaek@hotmail.com, 
eller en af Mariager Kirkes præster.

”Det giver en god fornemmelse i maven - 
STØT KAMPEN MOD SULT!” 


