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Der er netop blevet navngivet en ny for-
bi. Den kaldes NOMO fobi. NO – MO 
står for no mobile. Ingen mobiltelefon. 
Der er altså mennesker, der lider af en 
fobi - altså en sygelig angst for at være 
uden sin mobil - telefon. Hvorfor mon 
sådan en fobi er opstået? Jeg tror, den er 
udsprunget af angsten for at være afskå-
ret fra omverden, afskåret fra at andre 
mennesker kan ringe til en, sms´se til en, 
maile til en, for at man ikke kan tjekke 
facebook eller twitter eller andre sociale 
medier. Og hvor kommer denne angst da 
fra, jo, den kommer fra vi menneskers 
generelle eksistentielle angst for at være 
alene.  
Selvom selvstændighed, individualitet, 
frihed er nøgleord som hyldes i tiden, vil 
jeg påstå, at hver eneste af os frygter en-
somhed – det er en angst, som hører med 
til det at være menneske. Måske fordi 
vi i bund og grund er ensomme, fordi vi 
mennesker kun i glimt virkelig når hin-
anden, til trods for at vi ofte står så tæt, 

at vi bare kunne række hænderne ud og 
gribe fat i hinanden.  
Samtidig med at vi til et hvis punkt er 
øer,	 der	 flyder	 rundt	 hver	 for	 sig,	 er	 vi	
også sat i nogle fællesskaber. Vi er alle 
sammen en del af en familie, vi er en del 
af et folk - af en nation. Andre fælles-
skaber danner vi selv, venskaber, kolle-
giale fællesskaber, naboskaber, interesse 
fællesskaber. Disse fællesskaber – både 
dem vi er født ind i og dem vi danner 
selv - er med til at danne os som menne-
sker, med til at påvirke vores holdninger 
og	handlinger.	De	er	med	til	at	definere	
os som individer.  Vi har mennesker om-
kring os, som med deres krav og kærlig-
hed	-	medspil	og	modspil	har	stor	indfly-
delse på, hvordan vores liv former sig. 
Det er her, vi henter trøst og sympati, her 
vi spejler os og udvikler og socialiserer 
og danner os. Men hvad sker der, når vi 
ikke længere holdes fast i disse fælles-
skaber, hvis vi pludselig rives ud af dem 
og står helt alene? 

For tiden kører der en tysk serie på DR2, 
som hedder ”Vores mødre, Vores fædre”. 
Serien er en skildring af hvordan fem 
helt almindelige unge tyskeres liv bliver 
påvirket af den større historie og de be-
givenheder, de kastes ud i under anden 
verdenskrig. Den handler om 5 unge 
mennesker. De er en gruppe som holder 
sammen et fællesskab, de er venner, de 
er tyskere, de er berlinere. Første afsnit 
af serien starter med at de fem mødes på 
deres stamværtshus en sidste gang, inden 
krigen adskiller dem. Aftalen er at mødes 
dér igen til jul, når krigen forventes at 
være afsluttet. To af dem, brødrene Wil-
helm og Friedhelm, skal dagen efter til 
Østfronten som soldater, mens Charlotte 
har meldt sig til tjeneste dér som syge-
plejerske. Tilbage i Berlin forsøger Greta 
at få gang i en karriere som sangerinde, 
mens Viktor, en jødisk skræddersøn, skal 
forsøge at komme ud af Tyskland inden 
deportationen.

Grene på samme vintræ

3



Men krigen splitter dem ad – de rives 
ud af deres hverdag og deres sammen-
hæng. Fælles for dem er, at de pludselig 
befinder	 sig	helt	 alene	mellem	alle	 for-
færdelighederne, og  i det kaos mister 
blikket for, hvad der er rigtigt og forkert, 
mister fornemmelsen for, hvem de selv 
er. De forråes og ganske ubemærket bli-
ver de til en del af de fortrædeligheder, 
der omgiver dem. Sygeplejesken angiver 
en kollega, som er læge og har skjult, at 
hun er jøde. Friedhelm, som er litterat og 
har været den største modstander af kri-
gen, bliver en kynisk morder og soldat, 
sangerinden Greta prostituerer sig på det 
nærmeste for at opnå succes. Ensomhe-
den og det menneskelige forfald er slå-
ende. 
”Jeg er vintræet, I er grenene, bliv i mig 
og jeg bliver i jer, for skilt fra mig kan 
I slet intet gøre” siger Jesus i Johannes 
evangeliet – og et andet sted siger han: 
”Vi er alle lemmer på den samme krop”.
Vi får altså at vide, at vi alle sammen 
er grene på det samme vintræ, og dette 
vintræ er Kristus selv. Vi er med andre 
ord holdt fast, og vi har et sted at høre 
til, selv når vi rives ud af menneskeli-
ge sammenhænge og fællesskaber, når 
intet længere holder os fast, og vi slet 

ikke kan nå hinanden.  Selv når vi som 
de	 unge	 i	 filmen	 bogstavelig	 talt	 er	 på	
herrens (slag) mark, er vi podet fast på 
Kristus og rummet af hans kærlighed. 
Hænger fast på ham og kan suge kraft, 
nærhed og kærlighed fra ham, selv i det 
sorteste mørke. 
Det andet vi får at vide er, at vi som 
grene på det samme vintræ er uløseligt 
forbundet med hinanden, med alle an-
dre mennesker.  Hvis en gren på et træ 
er sygt eller lider, så lider hele træet og 
alle grenene. Vi har altså ansvar for træ-
ets øvrige grene. Som grene kan vi suge 
kraft og kærlighed fra stammen, som er 
Kristus til at dele ud af til vores med-
skabninger.	Og	det	viser	sig	da	også	i	fil-
men. Midt i al elendigheden og forfaldet 
er der også stærke glimt af kærlighed og 
barmhjertighed. Sygeplejersken forsin-
ker soldaternes helbredelse for at give 
dem en pause fra slagmarken og den 
ulige kamp mod den russiske overmagt, 
den jødiske Victor befrier et tog med til-
fangetagne jøder og afslører derved sig 
selv, selv den forhærdede Friedhelm en-
der med at kaste sig selv i døden for at 
vise sine ganske unge medsoldater, at de 
bliver nødt til at overgive sig til russerne 
og stoppe kampen.    

Vi er skabt i Guds billede, vi er grene 
på Kristus, og dermed har vi evnen til 
at gøre godt mod vores medskabninger 
til at vise kærlighed, barmhjertighed og 
tillid. Det er tvingende nødvendigt, at vi 
lytter til den side i os selv for risikoen 
for forråelse ligger også lige for. Vi står 
så tæt, at vi kan række ud og røre ved 
hinanden, vi hænger som grene på sam-
me træ. Alligevel vælger vi alt for ofte 
at vende ryggen til hinanden. At lukke 
vores hænder, vores hjerter og vores 
grænser for dem, der har brug for os. 
Det går ikke, når en gren lider, lider hele 
træet, når vi lader vores meddmennesker 
i stikken, rammer vi også os selv. For-
nægter den forbindelse vi har i kraft af at 
være skabt i Guds billede at være grene 
på samme vintræ, er vi for alvor nemme 
ofre for den ensomhed, vi frygter.

Julehjælp
Mariager Kirke uddeler igen i år julehjælp til værdigt trængende i 

samarbejde med Mariagerfjord Frikirke. 
Ansøgning om julehjælp sendes til:

Sognepræsterne, Klosterstien 12, 9550 Mariager, 
mærk kuverten ”Julehjælp”.

Ansøgningsfrist er mandag den 8. december 2014.

Donationer
Alt hvad der i lægges i kirkens 

indsamlingsbøsser i november og 
december måned, samt donationer til 

julehjælpskontoen 
Reg: 9323, Konto: 0005613205 

går til julehjælpen  - 

Alle bidrag modtages med tak.
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Hvis Martin Luther står på toppen af den 
luthersk-evangeliske kransekage, er der i 
en dansk sammenhæng ingen tvivl om, at 
præsten og salmedigteren Nikolaj Frederik 
Severin Grundtvig står lige efter. Grundt-
vigs	store	 indflydelse	på	Den	danske	Fol-
kekirke, samfundet og danskerne kan ikke 
fornægtes. I vinterens studiekreds vil vi 
derfor over fem studiekredsaftener se nær-
mere på Grundtvig og hans tanker, salmer 
og hvad, der kan udledes deraf! 
Studiekredsaftenernes forløb er ganske 
som de forrige, med et oplæg af sogne-
præst Jacob D. Krogh Rasmussen, og ef-
terfølgende diskussion af de kirkelige og 
teologiske emner, som oplægget måtte rej-
se. Deltagelse kræver ingen forkundskaber, 
og deltagelse i alle studiekredsaftenerne er 
ikke et krav. Alle studiekredsaftenerne be-
gynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 21.30 
og	foregår	i	konfirmandlokalet	i	Klostret.
Da man naturligvis ikke kan sige Grundt-
vig uden at sige salmedigter, vil den ene 
studiekredsaften stå i Grundtvigs salmers 
navn med kyndig vejledning af Mariager 
Kirkes organist Mikael Ustrup, og studie-
kredsaftenerne slutter med et spændende 

foredrag ved cand. teol. ph.d og medlem af 
Folketinget Esben Lunde Larsen.
29. januar kl. 19.30
”Grundtvig - mennesket og præsten” 
”Hvis det bliver en dreng, så skal han vel 
også holdes til bogen?”  Ordene som var 
spydigt ment, blev sagt til Grundtvigs mor 
under graviditeten, men skulle vise sig at 
holde stik! Denne første studiekredsaften 
skal vi se nærmere på mennesket og præ-
sten Grundtvig - hans vanskelige sind, hans 
passioner og hvorfor han i sin alderdom 
sad med fødderne i en balje koldt vand!
12. februar Kl. 19.30 
”Grundtvig og dåben”
Denne studiekredsaften skal vi se nærmere 
på to omdrejningspunkter i Grundtvigs te-

ologi, hans syn på dåben og den deraf føl-
gende genfødsel, og trosbekendelsen - som 
er knyttet til dåben. En trosbekendelse som 
Grundtvig opfattede, som Jesu egne ord 
sagt til disciplene, og som Grundtvig der-
for	fik	indført	som	fast	led	i	den	højmesse,	
vi fejrer den dag i dag.

26. februar kl. 19.30 
”Salmedigteren” (Munkesalen)
Denne aften er trygt lagt i hænderne på 
Mariager Kirkes organist Mikael Ustrup.
12. marts kl. 19.30 
”Grundtvig og Kristenlivet”
”Christen-Livet begynder hos os med Tro-
en, voxer med Haabet, og fuldkommes af 
og i Kiærlighed” - Tro, Håb og Kærlighed! 
Sådan beskriver Grundtvig selv grundpil-
lerne i den vækst, som hører kristenlivet til 
- og som vi denne studiekredsaften vil se 
nærmere på.
Selvom det blot er næstsidste studiekreds-
aften, slutter vi denne aften med en bid ost 
og et glas vin. 
26. marts kl. 19.30
”Grundtvig og Frihed” (Klostersalen)
Om foredraget til denne afsluttende stu-
diekredsaften skriver Esben Lunde Larsen 
selv: ”Med udgangspunkt i Grundtvigs syn 
på åndsfrihed fortælles der om åndsfrihe-
dens betydning for kirkelivets og samfun-
dets udvikling på Grundtvigs tid og frem 
til i dag. Hvad er kirkens og menighedens 
opgave i det moderne samfund, og kan tro-
en (kristentroen) opleves som en ressource, 
eller hvad vil det egentlig sige at være lu-
thersk kristen i Danmark her op til 500 året 
for reformationen?” 

Vel mødt til fem spændende 
studiekredsaftener 
med fokus på 
Grundtvig!

Grundtvig, Grundtvig, Grundtvig, Grundtvig
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Mod jul
Så blev jævndøgn passeret

og solen begyndte
at korte sin rute ved morgen og kvæld,

træers løv blev raseret
og blæsten forkyndte

at som’ren alvorligt var gået på hæld.

Nu blev nætterne lange
og dagene korte

og skyerne hersked’ og mørket faldt på,
alle sommerens sange
klang ud og blev borte

og livsmodets trav blev en listen på tå.

Vi dog havde den viden,
at solhverv vil komme

og sætte en stopper for lysets déroute,
så vi skønner, med tiden

er prøvelsen omme,
og solen vil vende, mismodet ta’r slut.

I det fjerne vi skimted’
en stjerne på himlen,

vi sadled’ kamelen, justered kompas,
red mod lyset, der glimted’

med jublen og svimlen
og nåede frem lige netop tilpas.

For den stjerne os førte
til Jesusbarn lille

i stalden med hyrder og engle omkring,
klart vi skued’ og hørte

sangfuglene trille´,
hvor livskilden pludrer i blomstrende eng.

Vibeke Guldberg Madsen



Efteråret nærmer sig, naturen begynder 
så småt at lukke ned, bladene gulnes og 
falder til jorden i store mængder sammen 
med de sidste Belle de Boskoop æbler. 
Modsat stiger aktiviteten hos Klosterha-
ve folkene. Om det er det varme oktober 
vejr eller begejstringen over at gå i den 
dejlige have og se tingene udvikle sig, 
skal være usagt. Med stor energi har de 
7-8 havefolk kastet sig ud i rydning af et 
kæmpe brombærkrat, fældning af udgå-
ede elmetræer, opbygning af stendiger, 
rydning af ”Dommerens terrasse”, be-
skæring og ukrudt bekæmpelse. 

Og i stedet for at gå i vinterhi har vi også 
besluttet at bygge en pergola og anlægge 
nye klosterplantebede. Så vi håber på, at 
frosten	venter,	så	vi	kan	få	afløb	for	vo-
res energi og foretagsomhed.

Det gamle brombærkrat ryddes, så nye 
skud kan komme op til næste år. Midt 
inde i krattet kom det oprindelige og helt 
skjulte støttehegn frem.

Omkring den lille dam er de udgåede 
elmetræer blevet væltet, og en stenbænk 
skal snart opstilles.
En stendige tronstol er blevet indbygget 
i diget langs klosterbedene.
Dommerens	 skjulte	 terrasse	 med	 fliser	
og pigsten er blevet gravet frem. Her vil 
der	kunne	 stå	 et	fint	 (gerne	 antikt)	 lille	
havebord med stole, og til sommer håber 
vi de forskelli-
ge slyngplanter 
som kaprifo-
lie og klematis 
igen vil vokse 
frem med man-
ge blomster, nu 
hvor der igen er 
kommet lys og 
luft til dem.

Med venlig hilsen
Peter Ulrich Toubøl
Mail: 
peter@touboel.dk
Tlf.: 5192 1061

Klosterhaven
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Børn & Unge
Mini-konfirmander

Foråret indvarsler også 
Mini-konfirmand-

undervisning.
 

3. klasserne får direkte 
besked om 

dag og tidspunkt.

Julegudstjenester 
for dagplejen, 
vuggestuer og 
børnehaver

Tirsdag d. 9. december. 
Onsdag den 10. december
Onsdag den 17. december

ALLE DAGE KL. 10.00

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

børnebørn.
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I oktober måned besøgte 
Midi- konfirmanderne
Viborg Domkirke.

Familiegudstjeneste 
Tirsdag den 27. januar kl. 17.00 
slår Mariager Kirke dørene op for årets 
første Familiegudstjeneste. 
Vinteren er jo den mørke tid, og temaet 
vil derfor være ”Lys”, og vi skal derfor 
se nærmere på den engelske Christingle, 
som er noget med ap-
pelsin og slik..
Efter den familie-
venlige gudstjeneste 
vil der være gratis 
fællesspisning i klos-
tret, hvor børnene 
også vil få mulighed 
for at lave deres egen 
Christingle.
Det hele slutter, så alle kan nå hjem til 
sengetid! 
Der er ingen tilmelding - og alle 
er velkomne.

Fastelavns-familiegudstjeneste
søndag d. 15. februar kl. 14.00.
Fastelavnssøndag holder Mariager Kir-
ke traditionen tro Fastelavnsgudstjene-
ste for hele familien - børn som voksne, 
børnebørn som bedsteforældre. Vi starter 
i kirken med en kort og spændende guds-
tjeneste i børnehøjde, og bagefter slår vi 
”katten-af-tønden” i klosterhaven. Når 
kattekonge og kattedronning er kåret er 
der slik, kaffe, sodavand og fastelavns-
boller til alle!

Familiegudstjeneste 
tirsdag d. 3. marts kl. 17.00
Denne familiegudstjeneste markerer 
afslutningen	 på	 Mini-konfirmandforlø-
bet,	og	Mini-konfirmanderne	medvirker	
også ved gudstjenesten. Efter den korte 
gudstjeneste er der gratis fællesspisning 
i Klostret.
Alle er velkomne og der er ingen 
tilmelding

Børn må meget gerne komme udklædte!
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Forældre og Babysalmesang
Hver fredag kl. 10.00 er  der baby salmesang. 
Når man står med et nyfødt barn i hænderne, vil man næsten instinktivt begynde at synge og nynne for bar-
net. Barnet vil kende sin mors og fars stemme, og sang vil ofte virke tryg og beroligende for barnet.
 
Det nærvær som kan opstå mellem forældre og barn igennem sang, er altafgørende for den lilles udvikling, 
og	babysalmesangen	kan	være	med	til	at	finde	lysten	og	troen	på	sangen	frem.	
Vi vil genopfriske salmer og sange, vi kender fra vores barndom og lære nye.  Vi vil synge og danse med 
børnene, lytte til musik og bruge forskellige remedier til at stimulere barnets sanser.
Efter ca. 35. minutters sang vil der være en bolle og en kop kaffe eller te, samt mulighed for en snak. 

Vi glæder os til at se jer. Man behøver ikke være noget sangtalent! Barnet elsker fars og mors stemme - også 
selvom tonerne ikke er helt rene 
 
Man behøver ikke tilmelde sig, man møder bare op. Spørgsmål kan rettes til Stine Tougaard 61721153



December
07. kl. 10.00 2. søndag i advent Lukas 21,25-36 JDKR
14. kl. 10.00 3. søndag i advent Matthæus 11,2-10 JDKR
21. kl. 19.30 4. søndag i advent Salmemarathon ST
24. kl. 11.00 Juleaften Lukas 02,1-14 JDKR
24. kl. 14.30 Juleaften Lukas 02,1-14 ST
24. kl. 16.00 Juleaften Lukas 02,1-14 JDKR
25. kl. 10.00 1. Juledag Lukas 2,1-4 ST
26. kl. 10.00 Sct. Stefans dag Matthæus 23,34-39 JDKR
29. kl. 10.00 Søndag ml. jul & nytår Lukas 2,25-40 ST
31. kl. 23.30 Nytårsaften JDKR

Januar
04. kl. 10.00 Hellig tre kongers søndag Matthæus 2,1-12 JDKR
11. kl. 10.00 1. sø.ef. Hellig tre konger Lukas 02,41-52 ST
18. kl. 10.00 2. sø.ef. Hellig tre konger Johannes 2,1-11 JDKR
25. kl. 10.00 Sid.sø.ef. Hellig tre konger Matthæus 17,1-9 ST
27. kl. 17.00 Familiegudstjeneste JDKR/ST

Februar
01. kl. 17.00 Søndag septuagesima Matthæus 20,1-16 ST
08. kl. 10.00 Søndag seksagesima Matthæus 04,1-17 JDKR
15. kl. 10.00 Fastelavns søndag Matthæus 03,13-17 ST
15. kl. 14.00 Fastelavns Familiegudstjeneste ST
22. kl. 10.00 1. sø. i fasten Matthæus 4,1-11 JDKR

Marts
01. kl. 10.00 2. sø. i fasten Matthæus 15,21-28 JDKR
03. kl. 17.00 Familiegudstjeneste ST/JDKR

Gudstjenesteliste

Gudstjenester på Fjordvang
 Tirsdag d. 23. december kl. 14.00 

Fredag den 30. januar kl. 10.00 
Fredag den 27. februar kl. 10.00

Champagne efter gudstjenesten 

Nytårsaften
Vi nyder et glas champagne 

og lidt kransekage efter 
gudstjenesten nytårsaften, 

imens vi ser byens fyrværkeri

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 kirke. 

Kan du ikke komme i kirke, så henvend dig til præsten 
og aftal altergang i hjemmet.

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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Rundvisning kr. 300,-
Dåbsbibler  kr. 722

Høstoffer:
Folkekirkens Nødhjælp kr. 4.439,-

Indsamlet siden sidst



Andre aktiviteter
December
09. kl. 10.00 Formiddagshøjskole, Juleafslutning - Klostersalen
09. kl. 10.00 Børnehavejulegudstjeneste - Kirken
10. kl. 10.00 Børnehavejulegudstjeneste - Kirken
16. kl. 19.30 Jule-kor-koncert m. Coro Mistro - Kirken
17. kl. 10.00 Dagplejejulegudstjeneste - Kirken
18. kl. 10.00 Julegudstjeneste Sødisbakke - Kirken
21. kl. 19.30 Julesalmemaraton - kirken
22. kl. 09.15 Skolejulegudstjeneste, 6-9 klasse - Kirken
22. kl. 10.00 Skolejulegudstjeneste, 6-9 klasse - Kirken
27. kl. 14.00 Hellig tre kongers vandring - Naturlegepladsen v/Munkholm

Januar
04. kl. 16.00 Nytårsorgelkoncert - Kirken
06. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
20. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
25. kl. 14.00 Søndagscafé - Munkesalen

27. kl. 17.00 Familiegudstjeneste m. spisning - Kirke/Klostret
29. kl. 19.30 Studiekreds	-	konfirmandlokalet

Februar
01. kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende suppe - Munkesalen
03. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
05. kl. 19.30 Koncert i Munkesalen - Munkesalen, Entré
12. kl. 19.30 Studiekreds	-	konfirmandlokalet
15. kl. 14.00 Fastelavns Familiegudstjeneste
17. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
22. kl. 14.00 Søndagscafé - Munkesalen
26. kl. 19.30 Studiekreds - Munkesalen

Marts
03. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
03. kl. 17.00 Familiegudstjeneste	m.	deltagelse	af	mini-konfirmanderne
05. kl. 19.30 ”Lær og Lyt” - Munkesalen

Siden sidst
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Døbte
Marcus Hyldgaard Lauring
Lukas Hasselbalch Dagø
Noah Rahder Andersen

Nicolaj Rahder Andersen
Merle Mathilde Lykke Madsen

Saga Marie Juul Vilslev
Eskild Juul Vilslev

Lau Juul Vilslev
August Fog Krogsgaard
Victor Fog Krogsgaard
Alberte Skeel Andersen

Mille Lynge Bisgaard Munk
Sander Frahm Møller

Tino Hyllested Riisager
Hans Platz Jensen

Mira Malta Haurholm Madsen
Begravede

Karen Østergaard Pedersen f. Nielsen
Ruth Gøttler født Mathiesen

Ruth Munk født Jensen
Rita Christensen født Olesen

Helene Marie Madsen født Jensen
Ove Høegh-Guldberg

Nay Kaw Baw
Poul Jørgen Jakobsen

Inge Margit Hansen født Bach
Giovanni Agner Floritto Lauring

Knud Møller Eriksen
Grethe Damborg Rafn født Sørensen     

Assens Kirkegård
Viede

Merete Nymark Nielsen & 
Morten Skjøtt Winther

Sophie Vestergaard & Peter Torp
Maria Thuesen Beck & 
Kim Merrild Rasmussen

Karina Hjorth & 
Buster Remi Melthin Persson

Pia Adelsteen Andersen & 
Kim Greger Christiansen

Velsignede
Kpaha Noeline Koumana & 

Morten Larsen



Gentagelse, gentagelse og gentagelse samt gentagelse
Dette kirkeblad dækker som bekendt de-
cember måned, og med december er vi i 
gentagelsernes mekka. Det bliver jul igen 
i år som så mange år før dette. Maria ned-
kommer, og jeg lover, at det bliver en søn. 
Vi spiser den samme type mad, køber de 
samme gaver, bytter dem i planmæssigt 
kaos tredje juledag. Juleaften samles fa-
milier i fredsommelighed efter dette års 
forudsigelige rejsekaos. Nogle går i kirke 
og synger de samme fire julesalmer, som 
vi altid gør, (vi er så opfindsomme, eller 
også er vi bange for at folk bliver sure, 
hvis ikke vi synger det samme som sidste 
år). Der er godt nok en del julesalmer at 
vælge imellem men men men.
Vi gentager sidste års jul. Sikkert bare lidt 
dyrere.
Nu er der jo bestemt ikke noget galt med 
gentagelser. Det sker faktisk hver dag. 
Vi står op, vi trækker vejret, vi spiser, vi 
taler, og alle disse gentagelser sætter vi 
selvfølgelig ikke spørgsmålstegn ved. Så-

dan er livet.
Gentagelse gør os trygge, for vi ved hvad 
der sker.

Julekoncert igen igen
Musik hører julen til. Vil du tjene penge 
så lav et julehit til afspillelse på P3 eller 
en af de ulidelige reklamekanaler, hvor 
reklamerne gentages hver time. ”Det er 
jul, det er cool” sang MC Einar for mange 
år siden, og jeg lover, at den sang vil blive 
spillet utrolig mange gange i december, 
men ikke en eneste gang i januar. 
Sørme om ikke kirkens ”kor-julekon-
cert” også dukker op af disen dette år. 
Oven i købet med et kor, der gentagne 
gange har sunget koncert i Mariager kir-
ke. 
Coro Misto hedder koret, og det hører 
hjemme i Aalborg. Det er bestemt ikke 
fordi, det ledes af min svoger Søren 
Birch, at koret har sunget her i kirken 
en del gange, men fordi det er et rigtig 

godt kor! Har du hørt dem før, vil du give 
mig ret. Har du ikke hørt dem før, kan 
du ikke vide, om de skulle gentage lidt af 
programmet, fra sidst de sang julekon-
cert her i kirken. Men julet og musikalsk 
bliver det. 

4 eller 24 julesalmer?
Er dit rationale at synge så få julesalmer 
som muligt, så rejs væk i julen, eller hold 
dig fra julegudstjenester og det hjemlige 
juletræ. Flå gaverne op og lad os få det 
overstået. Er du derimod lidt mere tradi-
tionsbundet og synes at julesalmer hører 
julen til, så er der jo rig lejlighed til at 
dyrke genren i december. Dels formoder 
jeg, at præsterne vælger nogle julesalmer 
til julens gudstjenester, men vil du være 
helt sikker på at få præsenteret julens 
samlede salmer, gentager vi i år: julesal-
memaraton.

Coro Misto har eksisteret siden 1991, og 
koret sang bl.a. deres anden offentlige 

koncert i den  kirke i Vendsyssel, hvor jeg 
dengang var organist.

Siden har koret sunget en del gange her 
i Mariager, hvor  de synes at være lige så 

glade for at synge, som publikum er for 
at høre dem.

Ved julekoncerten d. tirsdag d. 16. december 
synger koret julemusik fra ind– og udland. 

(Det var vist en helgardering). 

Som ved alle koncerter med professionelle 
musikere, tages der en (beskeden) entré.
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Ikke 42,2 julesalmer som et politisk kor-
rekt maraton ville indeholde, men kun 
24 julesalmer. De, der synes jeg gentager 
mig selv, når jeg nu skriver, at det er en 
hel del mere stemningsfuldt i virkelig-
heden end det lige ser ud på 20x20 cm. 
papir, har ret. Det skrev jeg også sidste år 
(dog på 14,85x21 cm papir) og jeg mener 
det.
Kirken er kun oplyst af stearinlys. Det 
begynder uden for kirken - følger dig 
gennem våbenhuset og ind i kirken. 
Der er et lærred på tre gange tre meter, 
hvor alle teksterne vises. Ikke noget med 
gnidrede bogstaver i små konfirmations-
salmebøger. Næ - bogstaver på 30 centi-
meters højde. Det vil frem i verden. Er 
du en lille smule følsom, (og det er de 
fleste jo) så bliver du garanteret påvirket 
af at synge sammen med mange andre 
mennesker. Sådan har det altid været. 

Det er en del af sangens (og menneskets) 
natur. Har du været med før, så gentag! 
Har du ikke været med før - så begynd.
 

Den yderste konsekvens
Årets (eller det vil sige næste års, hvis du 
læser dette i 2014)  nytårskoncert finder 
sted søndag d. 4. januar kl. 16:00 i kir-
ken. Jeg sidder bag tangenterne, og jeg 
har faktisk sammensat et program, hvis 
grundidé er: gentagelse. I form af det 
musiske udtryk passacaglia, som er et 
tema spillet i fødderne et utal af gange. 
Lad dig ikke snyde af, at der kun er tre 
værker på programmet, og at de alle står 
i mol. Dels er mol sjovere end dur, dels er 
der smæk for den gratis entré, når orglet 
folder sig ud.
Bachs store uforlignelige passacaglia 
i c-mol indleder koncerten, hvorefter 
Buxtehudes mindre passacaglia spilles. 

 

 

Gentagelse, gentagelse og gentagelse samt gentagelse Nu kan jeg jo ikke vide om andre kirker 
afholder julesalmemaraton, men her 
i Mariager gør vi det i år for sjette gang.

Hvert år overraskes jeg over, hvor stemnings-
fuldt der er i kirken med kun stearinlys, store bog-
staver og - om ikke englesang - så en 
fuldtallig menighedssang.

Skulle vi synge alle vers i julesalmerne, ville vi kom-
me meget senere hjem, end vi gør, når vi kun synger 
90 udvalgte vers.

Fortvivl ikke hvis du er dårligt stående. De forreste 
bænke er reserveret til folk, der har brug for at 
sidde ned mens julesalmerne fylder rummet.
 

Det er kun femte gang, der  spilles nytårskoncert 
den første søndag i januar kl. 16:00.

På programmet er der altid musik, som er 
alt andet end gudstjenestemusik.

Stor koncertmusik i en stor kirke med et stort orgel. 
Bl.a. af en stor komponist i form af herren 

herunder: Rheinberger.
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Nu kan jeg jo ikke vide, hvilken fjord de tre 
mænd sidder i, men mon ikke det er Limfjorden.
Det kunne sikkert lige så godt  have været vores 

smukke fjord, selvom vi næppe ville forurene den 
med en grøn aflagt sofa.

På programmet torsdag d. 5. februar er 
musik skrevet af guitaristen Jens Jeppesen. 

Hans musik tager udgangspunkt i fjorden, 
og med sig har han allestedsnærværende 

Esben Kjær og tangentspilleren 
Christian Libak.

Da koncerten finder sted i Munkesalen 
er der begrænsede pladser og en 

entré på 100 kr.
 

Bach besøgte Buxtehude i Lübeck, og 
det er sikkert dér, han har hentet inspira-
tion til sit eget værk.
Efter Bach turde ingen røre genren i 
mange mange år, men Joseph Rheinber-
ger gjorde det med sin 8. sonate.
Den	er	i	fire	store	satser,	hvoraf	den	sid-
ste er en kæmpemæssig passacaglia. Den 
begynder så svagt som orglet kan spille 
og ender i den modsatte ende af deci-
bel-skalaen. Så skulle det nye musik-år 
være skudt i gang. 

Esben er Gud
Nu er der jo kun éen Gud, og det er Gud, 
men sådan siger de unge jo, og så gør 
kirken også.
Esben er Esben Kjær, og han er en gan-
ske almindelige mand, der bor i Aalborg 

og arbejder i Randers Kammerorkester. 
Det er jo lidt svært at forstå, for beskæf-
tiger du dig med musik i Mariager, vil 
du	sikkert	synes,	at	han	befinder	sig	her	i	
byen hele tiden.
Sammen med ”De gode mænd”, som un-
derviser af vores børn i violinspil, og ar-
rangerer en del af musikskolens koncer-
ter, herunder en stor julekoncert sidste år 
i vores kirke.
Det er nu  ikke Esben, der har bedt om 
at få lov til at spille i klostret den første 
torsdag i februar 2015.
Det er mig, der har arrangeret en kon-
cert med de tre musikere Jens Jeppesen, 
guitar og sang, Esben samt pianist og sa-
xofonist Christian Libak. De vil tage os 
med på rejse i musik og sange, hvor ha-
vet og fjorden er gennemgående temaer.

Koncerten	er	en	af	 sæsonens	fire	musi-
kalske arrangementer i Munkesalen, og 
som ved alle koncerter i dette regi, er 
der kun plads til 70 tilhørere, til gengæld 
gentages entréen på 100 kr. for disse 
koncerter hver eneste gang. 

Alt er, som det plejer
Så længe vi gentager, lever vi, og mens 
vi lever, er vi forpligtet til at få det bedste 
ud af det. For mit vedkommende inde-
bærer det at lytte til en masse musik. Jeg 
kan jo se på fremmødet til musikalske 
arrangementer, at det gør det også for 
andre. 
Det er godt. Musik er godt. 
Gentagelse er godt.

Af Mikael Ustrup

Følg med i kirkens musik på: musik.mariagerkirke.dk14



Kyndelmisse og suppe
Søndag den 1. februar er Kyndelmisse og i den anledning vil søndagens gudstjeneste i Mariager Kirke 
være en Kyndelmisse aftengudstjenesten kl. 17.00 med masser af levende lys efterfulgt af hjemmelavet 

varm suppe i Munkesalen.

Kyndelmisse eller Mariæ Renselsesdag er en gammel dansk helligdag, der falder hvert år den 2. februar. 
Dagen er også blevet kaldt Kjørmes Knud. Kyndelmisse er en fordanskning af den latinske Missa Candelarum, 

som betyder lysmesse. Kyndelmisse er dagen, hvor det markeres, at halvdelen af vinteren er gået. 
Samtidig markerer dagen også, at der nu er gået 40 dage siden Jesu fødsel og Jomfru Maria kunne 

derfor fremstilles i templet, så hun kunne gennemgå den traditionelle renselse, hvorfor Kyndelmisse også 
kaldes Mariæ Renselsdag. 

Kyndelmisse forbindes også med varsler om det kommende forår og høsten: f.eks. hvis det blæser så meget, 
at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden, så vil foråret snart være på vej og Kjørmes tø er så 
godt	som	100	læs	hø.	En	tommelfingerregel	for	bønder	ved	Kyndelmisse	var,	at	de	skulle	have	halvdelen	
af foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne komme på græs i maj måned. Som forskellige varsler 

er knyttet til Kyndelmisse, er også forskellige spiser knyttet til dagen, både kraftig suppe, pandekager 
med	øl	og	snaps,	og	stuvet	hvidkål	med	flæsk	og	pølse.	Alle	dejlige	retter,	men	vi	vil	dog	ved	

kyndelmissegudstjeneste i Mariager Kirke holde os til en god varm suppe, som vi efter gudstjenesten vil 
nyde sammen i Munkesalen!

Vel mødt til Kyndelmissegudstjeneste 1. februar kl. 17.00.

Formiddagshøjskolen forår 2015
Styringsgruppen er i gang med at arbejde på programmet, som vi håber at være klar med inden jul, 

men vi har fastlagt datoerne, som bliver: 
6.1. – 20.1. – 3.2. – 17.2. – 3.3. – 17.3. – 7.4.

Tidspunkt: som sædvanlig kl. 10.00 – ca. 12.30. Der er ingen tilmelding 
(afhængig af de forskellige foredragsholdere, nogle taler kortere, nogle længere)

Pris: 50 kr. for frokost og foredrag.
Vi	slutter	af	med	en	udflugt	til	Jelling	d.	28.	april,	hvor	vi	vil	besøge	

Christian Bøcker i Jelling Kirke og Oplevelsescentret Kongernes Jelling.

Følg med i kirkens musik på: musik.mariagerkirke.dk 15



”Jeg plukker anemoner i november - - ”
”Jeg plukker anemoner i november - - ” 
osv. er et omkvæd fra en gammel sang, 
der handler om, at når man er forelsket, 
så forestiller man sig, at man kan pluk-
ke anemoner i november – høre gøgen 
kukke i december, og for den sags skyld 
også høre lærken synge, og sidst men 
ikke mindst kan man mærke solen skin-
ne, ”så det er en lyst” –” man glemmer 
ganske simpelt, det er vinter, når man har 
lykkens forår i sit bryst”!

Jeg tænkte selvfølgelig straks på sangen, 
da jeg i dag – den 1. november – fandt 
en smuk fuldt udsprungen anemone her i 
Alstrup Krat! Den stod ganske alene og 
solede sig i solen, og den havde også sit 
grønne lin omkring sig, så den var godt 
beskyttet – men den havde hverken ven-
ner eller familie, men måtte nøjes med 
solens varme skin. (Jeg skyndte mig at 
sende bud til min ”hoffotograf”, Peter 
Toubøl,	 som	 fluks	 kom	 og	 forevigede	
den – og resultatet ses her) (Billede af 
anemone). – For mange år siden fandt 
jeg også en udsprungen anemone i sko-
ven ved Maren Finds dal – så det er alt-
så	ikke	en	daglig	foreteelse	at	finde	ud-
sprungne anemoner i november, når man 

har fundet 2 på snart 25 år!
Man kan så sige, at hvis det ikke skul-
le være i år med al den varme og væde, 
vi har haft – hvornår skulle det så være? 
– Dagen efter gik vi en tur over Hohøj, 
og træerne står snart næsten bladløse og 
rækker deres nøgne grene mod himlen 
ud over landskabet, og alligevel lige ne-
den for Hohøj i et lille lunt hjørne står en 
lilla hybenrose i fuldt udspring med en 
lille uudsprungen knop bagved og med 
saftige grønne blade som på en varm 
sommerdag – mens resten af busken 
står med nøgne grene fyldt med hyben 
– Det passede lige til Alle Helgens søn-
dag, hvor de levende mindes de døde – 
blomst og frugt på én og samme busk.

På vejen hjem går vi gennem Alstrup 
Krat, hvor de store bøge for længst har 
smidt deres blade og jorden er dækket af 
at tykt tykt lag af gyldne og brune blade, 
der lyser hele skoven op i solskinnet. Vi 
har jo ikke haft frost endnu, og bladene 
når vist at falde af, inden de får deres 
stærke	 flammerøde	 farver,	 som	 frosten	
er med til at fremkalde – Dog, lige da vi 
kommer hjem til huset står solen ned på 
en japansk dværgahorn, som har nogle 
umådelig skønne nuancer i alle efterårets 
røde farver – den rødmer uanset frosten. 

Svampeorgie
Den overvældende mængde af varme 
og væde har også givet sig udslag andre 
steder i naturen, og her tænker jeg spe-
cielt på svampeforekomsten – ALDRIG 
har vi plukket så mange svampe som i 
år, det være sig rørhatte, champignons, 
kantareller og blomkålssvampe. – Vi har 
haft børnebørn med på svampetur en del 
gange, og vi fandt så mange, at vi næsten 
ikke kunne slæbe dem hjem- og børnene 
er i hvert fald blevet eksperter i at skelne 
champignon	fra	hvid	fluesvamp(!)	–	og	
i	at	finde	typiske	voksesteder	for	blom-
kålssvamp, men man ”sladrer” jo ikke 
om sit ”fundsted” – selvom det kunne 
man nu godt gøre i år – der er nok til alle! 
– Det er jo ikke kun det at samle svam-
pene, der er sjovt og interessant – det 
er også meget hyggeligt at sidde i solen 
med alle svampene bredt ud og gøre dem 
i stand – enten til frysning eller tørring 
og så have et glas tørrede svampe med 
eller en pose frosne, når man går på visit. 
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– Nogle mennesker er skeptiske over for 
gaven, men når vi så fortæller, at vi selv 
har spist af dem mange mange gange, tør 
folk som regel prøve dem – og jeg har 
gerne gode opskrifter med!

Fugleorgie
Der er ikke det store besøgstal på fugle 
i haven i denne tid – fuglekugler, solsik-
kekerner og andet godt står stort set urørt, 
der er jo nok andet at spise for dem, der 
bliver her. Nu er vi jo fugleelskere, så vi 
må	ud	at	finde	dem	andetsteds.	–	På	et	
par ture i Lille Vildmose så vi et stort an-
tal traner – disse kæmpestore smukke og 
majestætiske fugle, som jeg slet ikke kan 
se mig mæt på, fordi de forekommer så 
storslåede i vor natur. Jeg har altid væ-
ret	 forelsket	 i	fiskehejren,	men	 jeg	 tror,	
den her har fået en rival! De stod – først 
med deres unger -  og senere i mindre 
flokke	 i	 de	 store	 områder	 i	Vildmosen,	
hvor man er ved at lade naturen komme 
tilbage til sin oprindelse – altså at lade 
vandet komme ind over kæmpeområder, 
man før havde afvandet – og det giver et 
rigt og facetteret fugleliv.

En tur i Marsken i Sønderjylland gav en 
næsten ubeskrivelig oplevelse – Vi har 
ofte set sort sol, og det var heller ikke 
specifikt	 det,	 vi	 gik	 efter	 denne	gang	–	
det var gåsetrækket. Det siges, at 80% 
af alle bramgæs raster i marsken nu - 
og 60% af alle gravænder gør det sam-
me! – Jeg er tæt på at sige, at de var der 
alle!!! – Bramgæssene stod i 10.000vis 
på markerne, luften var grå af dem, som 
de trak rundt til forskellige spisepladser 
– vandet var hvidt og sort af gravænder, 
så langt øjet rakte – og midt i det hele så 
vi	 tre	 sølvhejrer.	Store	flokke	 af	 hjejler	
blandede sig, så luften var et vrimlende 

liv af skønne fugle.
På et tidspunkt, mens vi sad og nød sy-
net,	 lettede	pludselig	nogle	kæmpeflok-
ke, ud af skyerne kom to store havørne, 
og de kunne sandelig få gæssene på vin-
gerne – her kunne man virkelig tale om 
grå sol blot med bramgæs som aktører. 
Senere blev vi vidner til et drama, da en 
stor havørneunge pludselig kom ud af 
den	blå	 luft,	slog	ned	i	flokken	og	greb	
en	bramgås,	som	den	flænsede	på	ingen	
tid. Fjerene stod som en sky rundt om 
den,	 mens	 den	 flænsede,	 og	 kort	 efter	
fløj	 den	 videre	 og	 gav	 sig	 i	 kamp	med	
en	flok	krager	på	en	anden	mark,	men	de	
var hurtigere og lettere end gåsen, så her 
fik	den	ingen	fangst	–	jeg	syntes	jo	nok	
også, at den kunne have spist op, når den 
nu havde nedlagt ét bytte - - 
Det var en storslået naturoplevelse, som 
kun kan anbefales! 

Haretræf
I den lidt mere fredsommelige ende hvad 
angår natur, men alligevel ikke mindre 
interessant ligger vores haremark – Ly-
der det kryptisk? – 
Et par gange om ugen kører vi fra Al-
strup Krat kl 6.30 for at svømme i Had-
sund, og det er her, vi kommer forbi 
vores haremark. Når man er kommet 
gennem Hou og drejer mod Fladbjerg, er 
der på højre side lidt efter det røde hus en 
åben,	flad	og	lidt	skrå	mark.	Her	har	der	
foråret og sommeren igennem siddet 4-6 
harer, hver gang vi er kørt ud, men de er 
væk, når vi kører hjem.
De sidder der i den tidlige morgensol og 
hygger sig, pudser sig lidt og ser ud som 
om de mediterer – de giver et enkelt hop 
iblandt, men ellers kommer verden dem 
ikke ved – de er sig selv nok – sådan ser 
det i hvert fald ud, og vi glæder os over 
synet hver eneste gang.
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Sommertid – vintertid, det er snart ikke 
til at skelne – her kan man 2. november 
sidde i solen udenfor og drikke kaffe – 
man behøver ikke en gang en pind i ov-
nen endnu. – Vi nyder det i fulde drag – 
og har samtidig angsten for, at det er ved 
at gå gruelig galt med vort klima. Den 
angst ligger i baghovedet, mens vi ny-
der – og giver dårlig samvittighed over 
at nyde, og det er vist en dobbelthed, vi 
må lære at leve med, mens vi må forsøge 
at leve ”rigtigere” i forhold til naturen 
omkring os.
God vintertid – jeg håber, vi får lidt rig-
tig vinter med is og sne – bare ikke for 
meget!

Britt Lægsgaard  

1. Novemberstorme rusker løs 
i blade og i kviste;

hvert træ står snart blufærdigt bart
og holder på de sidste;

en duft så gul og glad ved høst
den bærer blad, der minder
om sommertids grønøjenlyst

og solskinsbrune kinder.

2. Gud ser til hver en fugl, hvert blad,
der dybt med sukke segne;

mon ikke da hver brunet kind
han ser, når den må blegne.

Gud freder, og Gud fælder frit, 
hans er al magt og ære,

han ser dog både dit og mit
og værner vore kære.

5. Novemberstorme rusker løs
i blade og i kviste;

vort livstræ fældes sikkert snart,
og hjertebånd vil briste,

men korsets træ i Paradis
står grønt som var det sommer;

dér får du det på røvervis,
til den du elsker kommer.

(KEL)

Nyt fra Birgittaforeningen:
Med forberedelse af foreningens års-
møde her i slutningen af 2014 genop-
leves mange positive hændelser, hvor  
samarbejde  og imødekommenhed 
dukker op som primære nøgleord.

Turen med Klosterrute-foreningen til 
Birgittinernes historiske og åndelige 
udgangspunkt i Sverige i forbindelse 
med Peregrinus 2014 var et af højde-
punkterne,	 og	 her	 i	Vadstena	 fik	man	
rig mulighed for både at få sig bevæ-
get og blive bevæget, ligesom der blev 
knyttet nye bånd til et fortsat samarbej-
de på tværs af landegrænser.

Programmet for foreningens årsmøde  
var derfor også inspireret af en ny-ori-
entering vedr. historiske kendsgernin-
ger, som her blev formidlet til forsam-
lingen af ”bestyrelsens Birgitta” alias 
Anni Engedal - og med Jørgen Kruse 
som interview’er.

I forbindelse med tilbageblik på året 
skal også sendes en stor tak til de do-
natorer, som hver især har bidraget til, 
at vi nu her i Mariager har et hyggeligt 
og fredfyldt overnatningssted for vor 
tids pilgrimme. Det er meget dejligt at 
møde mennesker ude omkring i
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”pilgrimslandskabet”, som nu kan be-
rette om gode minder i forbindelse med 
overnatning i Birgittahuset i Mariager.

Takket være Hans Chr. Wilsom’s  årvå-
genhed kan man nu også glæde sig over 
et middelalderligt ”ribbekors”, som i 
forbindelse med hans havearbejde duk-
kede op af mulden og glemslens mørke, 
og som nu danner baggrund for et meget 
stemningsfuldt view ud over klostersø-
en fra pilgrimsherbergets loftskammer. 

Aktuelt sker der i det hele taget meget 
rundt omkring i landet indenfor pil-
grimsvandringer.  Eksempelvis kan 
nævnes , at der i Maribo nu er indviet et 
Pilgrimscenter, og at der i Aalborg den 
1. nov. var stiftende generalforsamling 
for en ”Nordjysk Pilgrimsforening”,  og  
her i Mariager vandrer vi med fuld for-
trøstning det nye år   i møde - ihukom-
mende Johannes Jørgensens gamle pil-
grimssalme:

Imellem nattens stjerner der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne på jordens himmel var.

Og går du ud at finde, hvorover stjernen står,
måske du først må vandre i mange, lange år.

Hold ud du stjerne-pilgrim på vej til Betlehem,
du er på vej til lykken, du er på vejen hjem !

 

Helligtre kongers vandringen med Jør-
gen	Kruse	finder	 i	år	sted	den	27.	dec.	
kl. 14.00 fra naturlegepladsen i Munk-
holm,  og man kan også møde os i Mu-
seumsgården d. 7. dec. samt i forbindel-
se med ”Den levende julekalender” på 
torvet, hvor vi i år fortæller legenden 
om julestjernen og den mindste engel.

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

Venlig hilsen
f. Birgittaforeningen Helga Moos

Nyt fra Birgittaforeningen:
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4. søndag i advent
Søndag den 21. december, 4. søndag i 
advent, afholdes det årlige ”JuleSalme-
Maraton” kl. 19.30 i Mariager Kirke.
I den forbindelse er gudstjenesten kl. 10
aflyst,	og	der	henvises	denne	søndag	til	
omegnens kirker.

Søndagscafé i Klostret
Da mange har givet udtryk for, at de 
foretrækker arrangementer om dagen 
fremfor om aftenen, og at de godt kun-
ne tænke sig, at der skete noget i byen 
i løbet af weekenden, vil Ældre Sagen 
forsøge at holde Søndagscafé i Klostret 
(Munkesalen) 
Foreløbig søndag d. 25. januar og 
søndag d. 22. februar, kl. 14-16.
Der serveres kaffe og brød, og vi vil syn-
ge og spille sammen, men også forsøge 
at trække på folk udefra, som kan synge 
eller spille eller fortælle historier.
Program annonceres i lokalavisen.
På Ældre Sagens vegne, Lene Lundsgaard

Kirkekoncerter
Coro Misto
Julekoncert 

den 16. december

Julesalmemaraton 
den 21. december

Nytårskoncert 
den 4. januar

Læs mere på side 12-14 eller på 
www.musik.mariagerkirke.dk

Familiegudstjenester:

Tirsdag den 27. januar 
kl. 17.00

Temaet er lys og efter  
gudstjenesten skal vi prøve at 

lave Christingles.

Søndag den 15. februar
kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste med 
efterfølgende tøndeslagning 

og fastelavnsboller.

Tirsdag den 3. marts 
kl. 17.00

Mini-konfirmanderne	medvirker	
med skuespil.

Efter familiegudstjenesterne 
27. janaur og 3. marts 

er der gratis 
fællesspisning 

i klostret.

Studiekredsaftener
Grundtvig, Grundtvig, Grundtvig
Studiekredsaftenernes starter med et op-
læg af sognepræst Jacob D. Krogh Ras-
mussen, og efterfølgende diskussion af 
de kirkelige og teologiske emner, som 
oplægget måtte rejse. Deltagelse kræver 
ingen forkundskaber, og deltagelse i alle 
studiekredsaftenerne er ikke et krav. 
Alle studiekredsaftenerne begynder kl. 
19.30 og slutter senest kl. 21.30 og fore-
går i konfirmandlokalet i Klostret.
29. januar kl. 19.30
”Grundtvig - mennesket og præsten” 
12. februar Kl. 19.30 
”Grundtvig og dåben”
26. februar kl. 19.30 
”Salmedigteren” (Munkesalen)
12. marts kl. 19.30 
”Grundtvig og Kristenlivet”
26. marts kl. 19.30
”Grundtvig og Frihed” (Klostersalen)

Vel mødt til fem spændende studiekreds-
aftener med fokus på Grundtvig!

Det sker i Mariager kirke


