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Mariager kirke 
ønsker alle en 

Glædelig Jul og 
Velsignet Nytår



Det er da for meget og for tidligt og for 
dyrt! I skrivende stund – primo november 
– har der allerede længe været julepynt i 
butikkerne, juleslik ligger og frister, glit-
rende kataloger lokker med gaver for en 
hver smag, ”Jesus bliver født på anden 
sal – i Magasin du Nord”, som Shu-bi-
dua sang i min barndom. Julen er blevet 
kommercialiseret, adventstiden er mere 
end noget andet et konsumræs, som vi alle 
sammen må forsøge at hægte os fast på, 
mens julestressen hele december puster os 
i nakken. I Randers er der hængt små to 
kilometer granguirlander med lys op, som 
tændes den 1. december. Tænk på hvad de 
penge, det koster, kunne have været brugt 
til! For meget, for tidligt og for dyrt. 

Ægte eller overfladisk?
Julen er ved at drukne i forbrug og guir-
lander!
Og så alligevel. Måske skal vi tænke os 
om, før vi helt dømmer julen ude som en 
forbrugsfest, der udelukkende handler om 
at købe og sælge. Det er ganske rigtigt 
handelsstandsforeningen, som finansierer 
juleudsmykningen i de fleste byer, og det 
er muligt, at de har en bagtanke med det, 
som går ud på at få folk til at købe mere, 
men ikke desto mindre glædes jeg langt 
ind i sjælen, når der tændes lys i dem. De 
er lys midt i mørket, som gør, at vinteren 
bliver lidt lysere - lidt varmere.
Julen – og glæden over julen, som vi ken-
der den og fejrer den, har en har en vold-
som dialektik indbygget. Modsætnings-
spar møder hinanden. Ægthed - falskhed, 
dybde - overfladiskhed, kristendom - fol-
kelighed, barnet i krybben - barnet i Ma-
gasin, kirkens julekoncerter - Disneys ju-
leshow, ydmyghed - overforbrug.
Og hvert år tænker man, om man dog ikke 

kunne sortere alle det glitrende falske skin 
væk og kun stå med den rene ægte jule-
glæde tilbage.
Men det er nok ikke så enkelt. For bag den 
alt for meget, alt for fede, alt for ødsle, 
alt for søde julemad, som vi glubende for-
tærer - gemmer sig et oprigtigt ønske om 
at være sammen – at sætte hverdagen på 
hold og have en stjernestund sammen med 
dem, vi holder af. 
En fejlring af fællesskab og kærlighed 
midt i en hektisk tid.  
Og midt i vores overforbrug og de alt for 
store summer, der kastes ud på julegaver, 
findes et ønske om at glæde hinanden. I 
julegaveræset spores en vilje og en glæde 
ved at give og glæde andre, som er alt an-
det end forkert og overfladisk. 

Lyset skinner i mørket
I den ufattelige mængde lyskæder og 
lysguirlander og lysende julemænd, som 
bruger ufattelige mængder strøm og ener-
gi ligger en glans af stjernen i Betlehem, 
som lyste op og spredte mørket for men-
neskene. En erindring om at det der skete 
julenat, har betydning for os i dag, ”jule-
nat da vor Herre blev fød / da tændte sig 
lyset i mørkets skød”.

Blandt alle forretningernes glitterstads og 
kravlenisser finder man julekrybber og 
engle, som vidner om at julens indhold 
ikke er lige meget. Jeg bliver rørt, når jeg 
kommer rundt på skoler og ser, hvordan 
de har lavet tegninger til ”Et barn er født 
i Betlehem”, eller har lavet stjernen over 
stalden i papmache´. Selvom det kan se ud 
som om, at julens budskab drukner i for-
brug og materialisme, så tror jeg stadig, 
fortællingen om barnet i krybben, som 
blev et lys i vores verdens mørke, har be-
tydning for moderne mennesker. 

Ægte tro
I Mariager Kirke går vi en travl og god 
tid i møde. En tid med besøg fra børne-
haverne, skolen, dagplejerne, en tid med 
julegudstjenester for Sødis Bakke og for 
beboerne på Fjordvang med julekoncerter 
osv. En tid, som kulminerer med de store 
julegudstjenester juleaften, med flere end 
1000 besøgende i Mariager Kirke. Så det 
er min klare overbevisning, at man ikke 
har glemt, hvorfor vi fejrer jul, at der er 
mere ægthed, dybde og tro i vores danske 
jul, end det måske umiddelbart kan se ud 
til. 
Så jo, det er da for meget for tidligt for 
fedt og for dyrt, den måde vi holder jul 
på, og vi burde bestemt skære ned på for-
bruget. Men når det er sagt, så tror jeg, 
at der ikke ret langt under overfladen er 
masser af oprigtighed, glæde, taknemme-
lighed og lyst til at glæde andre.  Julens 
budskab er stadig vigtigt for det moderne 
menneske – julens budskab med sin trod-
sige insisteren på, at det netop var denne 
verden, med alt dens usle overfladiskhed, 
som Gud elskede så højt, at han lod sin 
egen søn føde midt i blandt os.

Stine Tougaard

For meget. For tidligt. For dyrt.
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Fredag, den 2.10.2015 startede turen til 
Dereham. Vi var 17 personer ialt  fra de for-
skellige menighedsråd i provstiet, heraf 4 
præster. Vi ankom til The Romany Rye (vo

res lille hotel)  - lige tidsnok til af aflevere 
vores kufferter inden vi skulle med til høst-
gudstjeneste i Scarning Church.ca. 20 min. 
derfra i bus. Klokken var 19.30, og det var 
helt mørkt, men kirken var lyst op, og der 
lød klokkeklang. Ringningen blev udført 
af 4 personer fra det lokale, frivillige klok-
kelaug, og hver person trak i et tov. I Eng-
land har man en helt speciel tradition for 
klokkeringning, hvor klokken sidder fast på 
et hjul og ikke hænger som herhjemme.
Vi blev budt velkommen og deltog i en dej-
lig høstgudstjeneste, noget anderledes end 
vores i kirker herhjemme. Derefter blev vi 
budt på lidt mad tillavet af menigheden. 
Bordene og hele kirken var smukt pyntet 
med alt, der hører høstens tid til. 

Specielt var der et høstbrød, der blev gen-
brugt til pynt hvert år. Det var 15 år gam-
melt, men blev kun taget frem fra fryseren 

til høstgudstjenesten (det kunne ikke spi-
ses), men var meget smukt 
Lørdag gik turen til Norwich Cathedral, 
hvor vi fik en rundvisning og et fint fore-
drag med en masse historie, bl.a. hørte vi 
sjovt nok om, at Normanerne var noget bar-
ske folk, der kom fra det høje nord.  Ka-
tedralen var ubeskrivelig smuk, og det er 
ufatteligt, at man har kunnet bygge et så-
dant mesterværk på denne tid. Vi følte os 
henført til Ken Follets beskrivelser i sin ro-
man: Jordens Søjler. 

Til aften var vi i små grupper på 2-3 perso-
ner, inviteret hjem til folk fra menigheden i 
private hjem , hvor vi fik aftensmad. Det var 
sjovt at få et indblik i den måde, de indretter 
deres hjem på, og folk var umådelige venli-
ge og gæstfrie. Senere på aftenen samledes 
vi i Dereham til reception i Church House 
(sognegården), hvor præsten Sally fortalte 
om hendes rejse med Norfolk Stift til Papa 
New Guinea, hvor stiftet har et venskabs-
stift.  
Søndag var vi  igen til høstguds-
tjeneste i St. Nicolas Church, der 
lå lige ved siden af det lille hotel, 
hvor vi var indkvarteret på. Her 
var kirken også smukt pyntet. 
Alle fra menigheden medbragte 
”gaver” til den lokale Foodbank. 
Gaverne bliver så videregivet til 

folk fra små kår, og de får mad til  2-3 dage.. 
En smuk tanke!
Kirkerne i England får jo ikke penge fra 
staten, som vores kirker gør herhjemme. Alt 
foregår på frivillig basis, og der blev også 
samlet ind i kirken på den måde, at der blev 
udleveret små kuverter, som man kunne 
skrive sit navn, adresse og bidragets stør-
relse på. Der blev samlet mange penge ind.
Mandag var hjemrejsedag, men forinden 
nåede vi til nadvergudstjeneste. Det foregik 
næsten på samme måde som herhjemme 
- bortset fra, at vi alle drak af den samme 
kalk, og til sidst tømte den engelske præst 
Adrian resten af kalken. Det morede vi os 
lidt over og håbede, at vi ikke alle fik forkø-
lelse eller influenza.
Det var i det hele taget en fantastisk spæn-
dende tur, hvor vi kun mødte venlige og 
søde mennesker, der kun ville os det aller-
bedste. Vi havde et stramt program, men det 
var en rigtig veltilrettelagt tur, og vi rejste 
hjem med mange dejlige indtryk og ople-
velser. Vi glæder os til at kunne invitere 
dem til vores kirker til næste år.
 

af Erna Poulsen og Linda Hoxer, 
medl. Af Mariager kirkes menighedsråd.

Venskabsbesøg i Dereham, England
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Børn & unge
Konfirmander fra Sydslesvig på
besøg i Mariager

Så småt har der udviklet sig en tradition 
for en tættere forbindelse mellem Mari-
ager og Valsbøl Pastorat i Sydslesvig. Det 

er meget glædeligt med denne forbindelse 
over landgrænsen. Denne gang var det un-
dertegnede med mit lille konfirmandhold, 
der var på besøg hos jer over en weekend 
i slutningen af oktober begyndelsen af no-
vember. Et ophold som blev afsluttet med 
en rørende Allehelgens gudstjeneste. 

I marts var Mariagers konfirmander i Vals-
bøl, og Jacob inviterede os til at komme 
på besøg hos jer. Så vi tog på pilgrimsvan-
dring og flyttede for nogle dage ind i Bir-
gitta klosteret. Det blev nogle spændende 
og oplevelsesrige dage, som begyndte 
med udflugt til Fyrkat og introduktion til 
Ansgar, Hedeby, Danevirke og Harald 
Blåtånd. 

Om aftenen fredag var der aftensgudstje-
neste med de lokale konfirmander, hvor 
Jacob talte om at følge Jesus. Fælles så vi 
så film, inden det blev sengetid. Lørdag 
formiddag gik det til Viborg, hvor domkir-
kens fresker friskede bibelkendskabet op, 
inden vi gik pilgrimsvandringen til Hellig-
kilden med temaet livsfaser. 

Selvom der var fare for at miste nattesøv-
nen, besøgte vi om aftenen Gl. Estrup og 
så de døde vandre. Alt i alt et dejligt Al-
lehelgens ophold. Vi siger mange tak for 
gæstfriheden og på gensyn til marts, hvor 
Mariagers konfirmander kommer til Vals-
bøl igen.          Venlig hilsen Præst Finn Rønnow

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, 
Store Vi og Skovlund

Men besøg af konfirmanderne 
fra Valsbøl er ikke det eneste, der 
er sket for børn og unge i Mari-
ager kirke i efteråret. 

Vi har holdt tre familiegudstjenester, hvor 
vi bl.a. har hørt om dåb og skabelse og 
været kreative efter den efterfølgende 
fællesspisning.

Vi har haft Medikonfirmander (5.kl.) hvor 
vi har lært om Gud, os selv og hinanden 
og både været i kirkens ”katakumb” og 
Viborg Domkirke. 

Hver fredag har der været babysalmesang 
i munkesalen, med sang, dans og rytmik 
for de allermindste.
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Børn & unge
Familiegudstjeneste
Fastelavns-familiegudstjeneste 
søndag den 7. februar kl. 14.00.

Fastelavnssøndag holder Mariager Kirke 
traditionen tro Fastelavnsgudstjeneste 
for hele familien - børn som voksne, 

børnebørn som bedsteforældre. 
Vi starter i kirken med en kort og spæn-

dende gudstjeneste i børnehøjde, og 
bagefter slår vi ”katten-af-tønden” i 

klosterhaven. 
Når kattekonge og kattedronning er 

kåret serveres der slik, kaffe, 
sodavand og fastelavnsboller til alle!

Børn må meget gerne 
komme udklædte! 

Minikonfirmand-
undervisning

Efter jul er det de nuværende 
tredje klassers tur til at være 

minikonfirmander. 
Undervisningen bliver:

onsdag fra 14.00 til 15.30. 
og starter den 27. januar, 

Børnene vil modtage en direkte 
invitation, når vi nærmer os.

Babysalmesang
Babysalmesang er slut for i år. 
Et nyt hold starter op fredag den 11. 
marts kl. 10.00 i klosteret. 
Vi starter med en halv times sang, dans og 
leg, derefter er der tid til kaffe og hygge. 

Henvendelse og tilmelding til 
Stine Tougaard 61721153

”Som den gyldne sol” 
Kirkekoncert 14. april 2016.

For tredje gang, er det efter lang tids arbej-
de, lykkedes Mariager Kirke at få en kon-
certaftale med Danmarks folkekære sanger 
og fortolker, Povl Dissing, samt to af Nor-
ges ypperligste musikere, organisten Iver 
Kleive og guitaristen Knut Reiersrud. Kon-
certerne i 2007 og 2009 kan kun beskrives 
som både guddommelige og himmelske. 
Sammen med de to norske musikere, or-
ganist og arrangør Iver Kleive og guitarist 
Knut Reiersrud, har Povl Dissing henryk-
ket med sine fortolkninger af Grundtvigs 
salmer ved kirkekoncerter og på cd-udgi-
velsen ’Den signede dag’, som er indspillet 
i Odense Domkirke.
I 2013 udgav Dissing, Kleive & Reiersrud 
deres anden CD, “Som den gyldne sol”, 

igen med Odense Domkirkes formidable 
orgel og akustik som ramme. Denne gang 
med fortolkninger af  Kingo, Ingemann, 
Brorson og Grundtvig. 
De tre musikere berører med deres følelses-
mæssige og intellektuelle kraftpræstationer 
publikum, og musikken ved koncerterne 
fremstår altid som en uforglemmelig og 
smuk oplevelse - ikke mindst i Mariager 
Kirke, som både kan levere smukke ram-
mer, fantastisk akustik og et af verdens 
bedst klingende orgler.
JP Kulturs anmelder skrev efter en af de-
res koncerter denne begejstrede anmeldel-
se: ”Guitarist Knut Reiersrud spillede ind 
i mellem så guddommeligt guitar (både 
el- og akustisk), at man næsten skulle tro, 
at Vorherre havde en finger med i spillet. 
Måske havde han også pillet ved Iver Kle-
ives orgel. Musikken lød i hvert fald him-
melsk”. 
Du kan sikre dig billetter til denne koncert 
på internettet www.himmerlandsbilletten 
eller på kommunens biblioteker. Denne 
chance kommer realistisk set nok ikke igen 
i Mariager Kirke.

DISSING, KLEIVE OG REIERSRUD
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Tålmodighed
 I mere end et halvt år har vi ventet på, 
at jorden ved siden af pergolaen skulle 
blive gjort klar til nye bede, så de stør-
ste klosterurter kan blive plantet der. De 
dominerer for meget i højbedene. I mens 
vi venter, har vi brugt tiden på at holde 
uønskede selvsåede træer og vildtvok-
sende buske nede ved flittig brug af bus-
krydder og grensaks.

Et nyt projekt
Havemænd er ikke meget til nussearbej-
de, så vi har nu kastet os ud i et nyt pro-
jekt. Vi er begyndt at rydde buske, træer 
og japansk pileurt væk neden for diget 
for at lave plads til en sti rundt om søen. 
Når vinteren kommer, og det grønne løv 
er visnet, kan vi bedre se, hvad der skal 
til, for at gøre stien fremkommelig. 

Blandt andet skal flere store sten og 
oversavede træstammer fjernes. Der er 
temmelig sumpet, så der skal nok også 
noget stabilgrus og en gangbro til på 
nogle strækninger.

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

Klosterhaven

Efter kirkebladets deadline dukkede Lars og hans 
gravemaskine pludselig op, og der kom hurtig gang 
i arbejdet med at etablere sti og jord til plantebede.
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Så blev det efterår
og rønnens bær blev røde

og rævens brune pels blev grå
og smidigheden mindre

den kunne ikke læng’re hoppe
så højt, at den ku’ fange

de eftertragted’ mål
og efterårets aftenhimmel

blev fyldt med gyldne stjerner,
 der skinnede så klart,
men som befandt sig

langt læng’re væk
end rønnebær’ne;

dog dryssed’ der iblandt
mod jord

et væld af stjerneskud,
som ræven prøvede at fange,

men uden held;
til sidst den måtte resignere
dens gyldne tid var fortid,
hvor minderne dog stadig

hang lysende på snor
som klare perler;
den trøsted’ sig:

”De mål, jeg indtil nu
har efterstræbt,

har ikke den værdi,
jeg foregøgled’ mig,
de rønnebær er vist

i grunden sure,
jeg må betragte dem fra dette sted,

 jeg nu befinder mig,
og glæde mig ved deres farve
og letheden, de vipper med

i efterårets blæst,
den samme vind,

der også rusker i min pels;
og stjernerne på himlen

er endnu mere uopnåelige,
end ungdoms stjerner
dengang syntes mig;

Søndagscafé
Søndagscafé 24.januar:
Søndagsfrokost efter gudstjenesten i 
samarbejde med kirken.
Stine fortæller om kirken og kirkens ar-
bejde og Lene fortæller om Ældre Sagen 
og Ældre Sagens arbejde

Søndagscafé 21. februar:
Berit Jacobsen tidligere lærer i Tasiilaq 
Østgrønland har i juli 2015 afholdt kre-
ativ sommer skole for skolebørn i Tasii-
laq. Da der stadig er en del forældre med 
alkoholmisbrug er der et stort behov for 
at gøre noget for børnene i skolens som-
merferie.
Berit Jacobsen fortæller og viser billeder 
fra Tasiilaq.

Søndagscafé 10. april:
Jørgen Anker Jørgensen, som er tidligere 
højskolelærer og sognepræst på Venø 
og i Ølstykke, mener at fællessang er 
nødvendigt hvis et samfund skal bestå, 
og at Højskolesangbogen har spillet en 
væsentlig rolle i den danske sangtradi-
tion. J.A.J.  vil synge sange med os fra 
Højskolesangbogen.

Søndags Cafeen foregår i Munkesalen, 
i Klostret, søndag den 24. januar i for-
længelse af gudstjenesten, øvrige datoer 
fra 14.00-16.00. Alle er velkomne.

Datoer for 
Formiddagshøjskolen 
Styringsgruppen er i gang med at ar-
bejde på programmet, som vi regner 
med at klar inden jul, men datoerne har 
vi fastlagt, og de bliver følgende:

12. og 26. januar, 9. og 23. februar 
samt 8. marts

Tidspunkt: som sædvanlig 
kl. 10.00 – 12.30. 

Der er ingen tilmelding.
Pris: 50 kr. for frokost og foredrag 

Aftenhøjskolen
Aftenhøjskolen vender tilbage med fle-
re spændende foredrag til omtanke og 
eftertanke i marts og april. 

Se mere om tidspunkt og emne i næste 
nummer af kirkebladet.

Menighedsrådsmøder, januar & februar 2016
26. januar kl. 17.30 til 20.00
23. februar kl. 19.00-21.00

Menighedsrådsmøderne foregår i Havestuen i Klostret. Dagsorden og 
efterfølgende referat kan findes på hjemmesiden under ”Menighedsråd”

AKTIVITETER VINTER OG FORÅR 2016
Aftengudstjeneste 

med efterfølgende suppe i 
Munkesalen 

Søndag den 10. januar 
er der tidlig aftengudstjeneste i 

Mariager kirke kl. 17.00. 
Mens mørket falder om kirken 

vil vi i en smuk oplyst kirke med 
levende lys fejre gudstjeneste

og synge nogle af de gode 
aftensalmer sammen. 

Bagefter er der samvær og 
supper til alle i Munkesalen.

Julehjælp - Alle bør have en god jul!
Igen i år uddeler Mariager Kirke julehjælp til værdigt trængende i 

samarbejde med Mariagerfjord Frikirke. 
Ansøgning om julehjælp sendes til: Sognepræsterne, Klosterstien 12, 9550 

Mariager mærk kuverten ”Julehjælp”. Ansøgningsfristen er 7/12-15.

Familier med børn vil have fortrinsret.
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langt læng’re væk
end rønnebær’ne;

dog dryssed’ der iblandt
mod jord

et væld af stjerneskud,
som ræven prøvede at fange,

men uden held;
til sidst den måtte resignere
dens gyldne tid var fortid,
hvor minderne dog stadig

hang lysende på snor
som klare perler;
den trøsted’ sig:

”De mål, jeg indtil nu
har efterstræbt,

har ikke den værdi,
jeg foregøgled’ mig,
de rønnebær er vist

i grunden sure,
jeg må betragte dem fra dette sted,

 jeg nu befinder mig,
og glæde mig ved deres farve
og letheden, de vipper med

i efterårets blæst,
den samme vind,

der også rusker i min pels;
og stjernerne på himlen

er endnu mere uopnåelige,
end ungdoms stjerner
dengang syntes mig;

jeg må fra nu af glæde mig
på afstand,

og når jeg ser dem spejle sig
i vandene,

så dypper jeg min pote
og slikker den

og smager opløst stjernestøv,
jeg bliver ét

med jord og himmel  
i nærvær med mit nu

på fundament af levet liv.”

Så blev det vinter
og sneen faldt

og rævens pels blev hvid
- og det blev jul -

og ræven så på juletræet,
hvor stjernen

- faldet ned fra himlen -
nu sad i toppen,

dog ikke mere et naturens fænomen,
men et symbol
på tro og håb,

der ikke kan begæres,
efterstræbes,

men gi’es af nåde.

Vibeke Guldberg Madsen

AKTIVITETER VINTER OG FORÅR 2016



Gudstjenesteliste

Gudstjenester for
Sødisbakke

Torsdag den 17. december kl. 10.15 

v. Cicilie Inge Poulsen

Plejehjemsgudstjenester på Fjordvang
December: Julegudstjeneste onsdag den 23. kl. 14.00 Stine Tougaard

Januar: Fredag den 29. kl. 10.00 Jacob D. Krogh Rasmussen
Februar: Fredag den 26. kl. 10.00 Cicilie Inge Poulsen
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ST: Stine Tougaard, KEL: Knud Erik Lægsgaard, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til 
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens 
Taxa på tlf.: 98 57 57 10 senest om søn-
dagen kl. 8.00, men gerne en af de fore-
gående dage.

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i Ma-
riager Kirkes mange forskellige tilbud 
pga. manglende kørelejlighed? 
Så er Mariagerfjord Kommunes tilbud 
om Flexture måske løsningen for dig? 
Flextur er et fleksibelt alternativ, når 
bussen ikke kører. 

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune 

på telefon 97 11 30 00

December
06. kl. 10.00 2. søndag i advent Matthæus 25,1-13 ST
13. kl. 10.00 3. søndag i advent Lukas 1,67-80 JDKR
20. kl. 19.30 4. søndag i advent Julesalmemaraton
24. kl. 11.00 Juleaften Lukas 2,1-14 JDKR
24. kl. 14.30 Juleaften Lukas 2,1-14 ST
24. kl. 16.00 Juleaften Lukas 2,1-14 JDKR
25. kl. 10.00 1. Juledag Johannes 1,1-14 JDKR
26. kl. 10.00 Sct. Stefans dag Matthæus 10,32-42 ST
27. kl. 10.00 Søndag mel. jul og nytår Matthæus 2,13-23 JDKR
31. kl. 23.30 Nytårsnat ST

Januar
03. kl. 10.00 Hellig tre kongers søndag Johannes 8,12-20 JDKR
10. kl. 17.00 1. søn. ef. hellig tre konger Markus 10,13-16 JDKR
17. kl. 10.00 Sidste søn. ef. hellig tre konger Johannes 12,23-33 ST
24. kl. 10.00 Søndag septuagesima Matthæus 25,14-30 ST
31. kl. 10.00 Søndag seksagesima Markus 4,26-32 JDKR

Februar
07. kl. 10.00 Fastelavns søndag Lukas 18,31-43 JDKR
07. kl. 14.00 Fastelavns Familiegudstjeneste ST/JDKR
14. kl. 10.00 1. søndag i fasten Lukas 22,24-32 JDKR
21. kl. 10.00 2. søndag i fasten Markus 9,14-29 ST
28. kl. 10.00 3. søndag i fasten Johannes 8,42-51 JDKR

Marts
06. kl. 10.00 Midfaste søndag Johannes 6,24-35 KEL

JULEGUDSTJENESTER
for dagpleje, vuggestuer 

og børnehave:
Onsdag den 9. dec. kl. 10.00 

Lærkebo/Regnbuen
Torsdag den 10. dec. Kl. 10.00 

Rabalderstræde
Tirsdag den 15. dec. kl. 10.00 

Dagplejen
ALLE er velkomne til juleguds-

tjenesterne, også mødre og fædre 
på barsel og bedsteforældre med 

børnebørn.



Andre aktiviteter
December
05. kl. 16.00 Haydns orgelkoncerter v. Randers Kammerorkester – Kirken, 

entré
08. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen Juleafslutning - Klostersalen
09. kl. 10.00 Julegudstjeneste med Lærkebo og Regnbuen
09. kl. 19.30 Julekoncert m. Klosterkoret - Kirken
10. kl. 10.00 Julegudstjeneste med Rabalderstræde
15. kl. 10.00 Julegudstjeneste med Dagplejen
17. kl. 10.15 Julegudstjeneste for Sødisbakke - Kirken
18. kl. 09.15 Skolejulegudstjeneste, 6-9 kl. - Kirken
18. kl. 10.00 Skolejulegudstjeneste, 0-5 kl. - Kirken
20. kl. 19.30 JuleSalmeMaraton – Kirken
27. kl. 14.00 Hellig 3 Kongers Vandring – Kirken P-plads.

Januar
03. kl. 16.00 Nytårskoncert – Kirken
10. kl. 17.00 Eftermiddagsgudstjeneste m. efterfølgende suppe - Munkesalen
12. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
21. kl. 19.30 Tango i Klostret – Munkesalen, entré
24. kl. 10.00 Søndags Cafe i forlængelse af gudstjenesten - Munkesalen
26. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
26. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde - Havesalen
27. kl. 14.00 Minikonfirmand - konfirmandlokalet
28. kl. 19.30 Studiekreds 1. gang – Konfirmandlokalet
31. kl. 19.30 Samtlige Luthers salmer (provstiarrangement)

Februar
07. kl. 14.00 Fastelavs-Familiegudstjeneste - Kirken
09. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
11. kl. 19.30 Studiekreds 2. gang – Konfirmandlokalet
21. kl. 14.00 Søndagscafé
23. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen – Klostersalen
23. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde - Havesalen
25. kl. 19.30 Studiekreds 3. gang – Konfirmandlokalet
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Siden sidst
Døbte

Karla Fabrin Sørensen
Agnes Elise Pilgaard

Ella My Skjellerup Madsen
Ziah Silvia Møller Jensen

Caroline Guldbæk Albrektsen
Verner Lange Madsen

Axel Traberg Bjerregaard
Oliver Ludwig Bondegaard-Nielsen

Begravede
Kaj Rieks-Pedersen

Karin Pedersen
Niels Peter Poulsen

Gert Thomsen
Svend Nielsen

Viggo Thygesen Hansen
Nina Petrea Christiansen født Jensen

Ole Larsen
Erna Augusta Sofie Nielsen født 

Thomassen
Ragna Nielsen født Christiansen

Elna Helga Ruth Poulsen født Glerup
Sven Benny Ingvartsen

Harald Kristian Damgaard
Harry Thomsen Wisholm

Karen Johanne Larsen født Mollerup

Viede
Tanja Nørgaard Møller & 
Daniel Bruun Kjærsgaard

Dorte Leth Madsen & 
Thomas Munk Larsen

Louise Olsen & Rune Christensen

Champagne efter gudstjenesten 
Nytårsaften

Vi nyder et glas champagne 
og lidt kransekage efter 

gudstjenesten nytårsaften, 
imens vi ser byens fyrværkeri.



Når andre rider ens kæpheste.....
Hvor er det dejligt at få ret. Især hvis man 
har ret; eller i hvert fald hvis man synes, 
man har ret.
Hvis man synes, man har ret, men alle an-
dre mener det modsatte, skulle man må-
ske overveje ikke at stå helt så stejlt på sit 
synspunkt.
Dejligt er det derimod, hvis andre er enige 
og tillige uopfordret fremfører dit syns-
punkt. 
Jeg stiller gerne - og gerne til præster - et 
lumsk spørgsmål: Vil du helst synge en 
god salmetekst på en dårlig melodi eller en 
mindre god tekst på en god melodi (forud-
sat at begge dele ikke kan være gode på 
en gang). 
Nu kan du jo overveje, hvad du selv mener, 
og hvis ikke du har gennemskuet, hvad jeg 
mener, er der god grund til ikke at lægge 
dette kirkeblad fra dig lige nu!

Den ordløse koncert!
I begyndelsen var Ordet - står der i den 
store bog. Og i en guddommelig forstand 
er det måske rigtigt, men i en menneskelig 
forstand er det måske knapt så rigtigt. 
Jeg har i hvert fald aldrig hørt et spæd-
barn tale før det nynnede! Musik og toner 
er i os, og jeg tror, at hvis man lavede det 

utilgivelige eksperiment ikke at tale eller 
synge med at spædbarn, ville barnet nok 
komme til at nynne toner af sig selv - men 
ikke tale. Et gratis postulat for det må al-
drig afprøves.
Da jeg gik på konservatoriet, havde jeg en 
dygtig lærer, der gik meget op i artikulati-
on. Alt er artikulation. Det talte sprog selv-
følgelig, men også musikken. Ikke en tone 
spillet uden at gennemtænke dens vægt i 
forhold til de omkringstående toner. Lige-
som med sproget. 
Nok er der ikke sang eller tekst i koncer-
ten lørdag d. 5. december med Randers 
Kammerorkester og Ulrik Spang-Hanssen 
på orgel, men der er næsten ikke andet end 
artikulation.
Tunge stavelser og lette stavelser præcis 
som når vi taler. 
Der er mange lette stavelser ved denne 
koncert. Musikken er til dels af Franz Jo-
seph Haydn - den første store wienerklas-
siker og inspiration for Mozart - og her er 
musikken som altid let og galant.
I januar 2015 indspillede Randers Kammer-
orkester sammen med Ulrik Spang-Hans-
sen en cd, der indholder Haydns ialt tre 
fornøjelige koncerter for orkester og orgel. 
Cd’en udgives i forbindelse med denne 

koncert. Ved  koncerten får du lov at høre 
en enkelt af orgelkoncerterne samt bl.a. 
Corellis julekoncert. Vil du høre flere or-
gelkoncerter af Haydn, kan du købe cd’en 
til special-pris -  i dagens anledning.

Det jeg ikke måtte skrive
I virkeligheden skulle denne artikels over-
skrift have være noget i retning af: “Salmer 
er noget l… - men christmas carols er det 
nye sort”.
Det fik jeg dog ikke lov til af min kone, 
men pointen er ret indlysende.
Salmer ved vi hvad er: det er sådan nogle 
laaaange kedelige ting med aaaalt for man-
ge vers, som vi måske er blevet tvunget til 
at synge henne i kirken, hvor gudstjene-
sterne er aaaalt for lange. 
Christmas Carols derimod er disse præg-
tige hovedsagelig engelske melodier, som 
lyder ud af enhver naiv julefilm - afspil-
les gentagne gange i højtalerne i Randers 
Storcenter gennem det meste af november 
og december, og som vi alle sammen godt 
kan lide.
Salmerne er på dansk og vi kan forholde 
os til teksten. 
Christmas carols er på udenlandsk og vi 
kan primært forholde os til melodien.
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Orkesterjulekoncert og ny cd 5. december Randers Kammerorkester og Ulrik Spang-Hanssen præsenterer lør-
dag d. 5. december kl. 16:00 i Mariager Kirke en ny cd med orgelkon-
certer af Joseph Haydn.
Spang-Hanssen sidder ved orglets tangenter som solist i en enkelt af 
koncerterne og han spiller desuden to soloværker af den franske “ju-
lekomponist” Louis-Claude Daquin.
Under ledelse af David Riddell byder Kammerorkestret også på Corel-
lis Julekoncert, der blev komponeret til midnatsmessen i Peterskirken 
en julenat i slutningen af 1600-tallet.
Ulrik Spang-Hanssen har tidligere med succes indspillet Händels or-
gelkoncerter sammen med Randers Kammerorkester.

Billetter á 135 kr. på: musik.mariagerkirke.dk eller ved personlig hen-
vendelse til kirkens organist

Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk



Når andre rider ens kæpheste.....
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Først det ene så det andet
Måske sidder de ovre i England og tænker 
noget i retning af: vi har alle disse Christ-
mas Carols med tyndbenede tekster, men 
i Danmark har de blandt meget andet den 
aller-smukkeste af alle christmas carols og 
endda med en smuk betydningsfuld tekst af 
julens digter: Brorson.
Der er nemlig ingen forskel på Christmas 
Carols og salmer. Det er en og samme ting. 

Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.

Carl Nielsen og Borson mødtes af gode 
grunde aldrig, men smukkere sammenhæng 

Musik skal der til, så derfor skydes musiksæ-
sonen igen i år i gang med en nytårsorgelkon-
cert.
Som hvert år sidder kirkens organist bag tan-
genterne parat til at spille den første koncert 
i 2016. I år finder koncerten sted søndag d. 3. 
januar kl. 16:00 og på programmet er musik 
af Mozart, Sweelinck, Mendelssohn og gamle 
Bach.

mellem tekst og melodi fåes næppe. Det er 
dansk, og det er en salme - og hvis du hellere 
vil have, at det er en Christmas Carol, så er 
det det!

Onsdag d. 9. december kl. 19:30 disker Klo-
sterkoret op med en samling Christmas Ca-
rols ved korets årlige julekoncert. Der er en 
lille anden halvleg til koncerten, idet alle in-
viteres med i Klostret bagefter til æbleskiver, 
og hvad dertil måtte høre.

Julesalmerne kender vi - sådan da.  4. søn-
dag i advent d. 20. december er søndagens 
aaaalt for laaaange gudstjeneste med de 
aaaalt for lange salmer skiftet ud med årets 
julesalmemaraton.
Her er endnu flere salmer, til gengæld er de 
lidt kortere. Det er jul helt ind til benet. Vi 
kender salmerne, fra vi var børn, og jeg tør 
såmænd også vove den påstand, at mere end

én deltager undervejs vil tænke tilbage på 
barndom - forgange tider og slægter, der ikke 
er længere.

Der plejer at være mange mennesker til at 
løfte sangen, og det kommer der såmænd 
også i år. Konceptet er det samme: 24 jule-
salmer som du synger nogle af; kor og soli-
ster medvirker også, så du ikke bliver træt i 
benene, da vi jo står op og synger.
Når vi har sunget julesalmemaraton må Je-
sus gerne blive født  igen i år. Det er jo det 
julen handler om. Ikke handel!

Om at se tilbage eller se fremad
Hvad tænker du i begyndelsen af januar? At 
endnu et år er gået eller endnu et år skal til 
at begynde?
Selv tænker jeg på noder. 
I virkeligheden er det uendelig dumt, at spil-
le en stor koncert med tusindvis af noder i 
begyndelsen af januar. 
Det har lige været december, og man har 
spillet til flere tjenester og koncerter. Juleda-
gene er gået med det juledage går med. Nyt-
årsaften ligeså og pludselig skal man spille 
denne store koncert med forventelig januars-
nue. Det betyder at programmet gerne skulle 
sidde helt i fingrene i oktober/november, for 
i december er der ikke tid til at øve på det. 

Tango i Klostret torsdag d. 21. januar

Koncert søndag d. 3. januar

Passion, nerve og energi.
Dette er kodeordene, når TangoNuevoTrio spiller deres med-
rivende koncerter, som de har turneret med over hele landet, 

siden deres succesfulde debut i 2005.
I 2008 udgav trioen deres debutalbum ”Adios Astor”.

Pladen høstede anerkendelse i bl.a. Jazzspecial, som skrev: 
”en smuk hyldest til 

Astor Piazzolla”.
TangoNuevoTrio er meget inspireret af netop Piazzolla’s mo-
derne tango, og det er også hovedsaligt hans kompositioner, 

arrangeret af Emir Bosnjak, man kan høre, når trioen optræ-
der. I repertoiret er dog også trioens egne kompositioner.

Billetter: musik.mariagerkirke.dk eller ved 
personlig henvendelse til kirkens organist
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Men jeg glæder mig hvert år. Jeg ser nem-
lig fremad. Jeg ser det nye år som masser 
af dage med masser af muligheder for det, 
jeg holder uendelig meget af: musikken. 
Nytårskoncerter skal ligge tidligt i januar 
mens krudtrøgen stadig svæver over køb-
staden og inden nytårsforsætterne forsvin-
der i tågerne af hverdag.
Så igen i år skyder jeg det nye musik-år i 
gang med en nytårskoncert første søndag i 
januar kl. 16:00. 
Der er god musik på programmet!

Et chok
Første gang jeg hørte musik af den argen-
tinske komponist Astor Piazolla, fik jeg et 
mindre chok. Jeg husker tydeligt, at det var 
på min allerførste tur over den nyligt ind-
viede storbæltsbro i oktober måned 2000. 
Jeg skulle til en koncert i København, og 
min medpassager havde været på bibliote-
ket og lånt en cd med musik af denne - for 
mig - ukendte komponist: Astor Piazolla. 
Det var et chok. Hvorfor havde ingen in-
troduceret mig for dette før. Jeg følte mig 
egentlig lidt snydt.

Tango i Klostret
Du kender sikkert til tango uden nødven-
digvis at have danset den, men kender du 
musikken? 
Gør du, er der mulighed for genhør, og gør 
du ikke, burde du berige dig med et chok. 
Musikken er så inciterende, melodiøs og 
umulig at slippe, når den først har sneget 
sig ind under huden.
Koncerten er med TangoNuevoTrio, og de 
spiller op torsdag d. 21. januar kl. 19:30 
(entré).

Uden Luther - ingen salmer?
Vi kan jo grundlæggende ikke vide, om det 
er sandt. 
Måske ville en anden tysk munk eller en 
dansk biskop i Ribe eller måske en pro-

duktiv sognepræst i Vartov, være blevet 
ophavsmanden til det, vi i dag kender som 
menighedens salmer.
Et faktum er det, at den gudstjeneste vi har 
i dag med menighedens medvirken via sal-
mesangen, blev til for ca. 500 år siden.

Det der med Luther er da først i 2017?
Nu er det jo først i 2017 at vi fejrer 500-
året for reformationen, men i Hobro-Ma-
riager provsti tager vi lidt hul på fejringen 
allerede i 2016 ved et arrangement, som 
finder sted i Mariager kirke søndag d. 31. 
januar kl. 19:30.
Her vil vi i samlet flok synge os gennem 
næsten alle Luther-salmer i den danske sal-
mebog. 
I alt 18 salmer. Nogle er kendte - andre min-
dre kendte - og nogen garanteret ukendte, 
men det var her det hele begyndte. 
Der medvirker kor og solister til at synge 
nogle af de mindre kendte salmer. De sal-
mer vi synger i fællesskab, vises på et stort 
lærrede, hvor man kan følge med i både 
tekst og musik.
Kirken vil i den mørke januar kun være 
stemningsfuldt oplyst af stearinlys.
Hvad så i 2017? Ja, der gentager vi det me-
ste af seancen, denne gang med både diri-
gent og professionelt kor, så vi kan høre, 
hvordan salmerne oprindeligt var tænkt 
udført - det er nemlig ikke helt, som vi gør 
det i dag.
På adressen: luther.mariagerkirke.dk kan 
du se og høre, hvad der vil blive sunget - 
du kan også smug-øve lidt på disse verdens 
første salmer. Gør dig selv en tjeneste! 

Find din indre reformator frem og dyk ned 
i reformationstidens salmer. Vor Gud har 
været så fast en borg i i hvert fald 500 år 
nu, og det bliver han sikkert med at være.

Kun lidt mere Carl Nielsen.
I 2015 fejrede vi Carl Nielsens 150 års fød-
selsdag. Det var han sikkert ligeglad med, 
men det var vi andre ikke.
Ved et af arrangementerne i Klostret fortal-
te Anette Kjær om Carl Nielsen. 
Hun sagde bl.a. at et godt digt, kan blive 
slået ihjel af en dårlig melodi, men den 
gode melodi får næsten hvad som helst til 
at leve videre. Vi synger “Jens Vejmand” 
og “Som en rejselysten flåde”. I kirken 
synger vi masser af salmer, men har de 
dårlige melodier sier tiden dem fra. 
Sådan er det.
Digtet er på papir. Sangen er i munden på 
nogle som synger!
Vi kan faktisk nemt sidde derhjemme og 
læse et digt, en digtsamling eller en salme. 
Det vi ikke kan derhjemme er at synge dig-
tet/salmen sammen med andre! 
Det gør vi, når vi er sammen. I kirken - må-
ske i skolen - til kor eller til julesalmema-
raton eller Luthers samlede salmer.
Det er en kæphest.
Syng - ellers risikerer vi at ende i umusi-
kalsk tavshed og ligegyldighed.

Af organist Mikael Ustrup

Luthers salmer  
søndag d. 31. januar

Altings begyndelse er måske ikke helt retvi-
sende, men salmer, som vi kender dem i dag 
begyndte med Luthers reformation for snart 
500 år siden.
Kom og vær med til at synge (eller lytte til) 
Luthers salmer, som vi har dem i salmebo-
gen i dag.

Bibelen fra Alfa til Omega
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Bibelen er efter sigende den mest solgte 
bog i verden, og dele af den er oversat 
til 2479 sprog. Den står i de fleste hjem 
på vore breddegrader, og mange har læst 
i den og kan nævne en eller flere af Jesu 
lignelser. Bibelen har inspireret statsdan-
nelser, været brugt som argument i krige, 
været hjørnesten i mange af velfærdssta-
tens selvfølgeligheder, været inspirati-
onskilde til noget af den største litteratur 
i verden. Sagt med andre ord, bibelen er 
nærmest ikke til at komme uden om! Der-
for er bibelen også temaet for denne sæson 
i Mariager Kirkes Vinterstudiekreds.

Vi skal dog ikke slavisk læse os igennem 
de 1139 sider, som den fylder i den auto-
riserede udgave af 1992. Derimod skal vi 
gennem de fire studiekredsaftener se på 
nogle forskellige temaer i bibelen. Som al-
tid begynder hver aften med et lille oplæg, 
og efter kaffen diskuterer vi forskellige 
spørgsmål, som oplægget og dagens tema 
måtte have afstedkommet. Studiekredsen 
kræver ingen forkundskaber, der er in-
tet at læse fra gang til gang. Alt der skal 
medbringes er nysgerrighed og lysten til 
at lære mere om bøgernes bog – bibelen!

Alle studiekredsaftenerne begynder kl. 
19.30 og slutter senest kl. 21.30 og fore-
går i Konfirmandlokalet i Klostret, og 
det er gratis at deltage.

Torsdag den 28. januar: 
”Bibelen”
Denne første aften skal vi se lidt nærmere 
på, hvordan bibelen egentligt blev den bi-
bel, vi kender, med Det gamle og Det nye 
Testamente og brevlitteraturen. Men vi 
skal også denne første aften høre om bl.a. 
Fugleredeplyndrermyten og derigennem 
se nærmere på, om det er muligt at drage 
paralleller fra nogle af bibelens beretnin-
ger til andre kulturers legender og myter.

Torsdag den 11. februar:
”Gud”
Denne aften skal vi se nærmere på Gud! 
Både som han fremstilles i Det gamle Te-
stamente som person og i forhold til natu-
ren. Men også hvordan Abrahams, Isaks og 
Jakobs Gud opfattes i Det nye Testamente, 
som Kristus, Jesus og Gud som hans far.

Torsdag den 25. februar: 
”Mennesket”
Gudsbilleder og menneskeopfattelse hører 
sammen. Derfor skal vi denne næstsidste 
studiekredsaften se nærmere på, hvad bi-
belen siger om menneskets liv, når bibelen 
ikke bare fortæller om helte, men også for-

tæller om Israels stamfar Jakob, som snød 
sig til sin fars velsignelse og Jesu discipel
Peter, som tre gange benægtede kendskab 
til Jesus, inden hanen galede. Denne aften 
slutter vi af med lidt ost og et glas vin/
vand.

Torsdag den 10. marts: 
”Bibelen i dansk sprog og litteratur”
Årets Vinterstudiekreds slutter af med et 
foredrag ved Johs. Nørregaard Frandsen, 
Professor ved H.C. Andersen Centret. 
Bibelen er ”Den store kode”, som littera-
turforskeren Northrop Frye engang sagde, 
og som regel ved sprogbrugeren slet ikke, 
det er Bibelen, de citeres. I dansk littera-
tur spiller Bibelens motiver en meget stor 
rolle, eksempelvis hos H.C. Andersen, 
Blicher, Martin A. Hansen, Klaus Høeck, 
ligesom de store salmedigtere naturligvis 
fortolker bibelske steder. Foredraget tager 
tilhørerne med på en både munter, overra-
skende og forhåbentligt udvidende rejse 
gennem dagligsprog og dansk litteratur.

Vel mødt til fire spændende aftener i 
bibelens tegn!

Bibelen fra Alfa til Omega



Efterårsbetagelse

Jeg har altid forsøgt at lære mine børn og 
børnebørn at undres - forundres og be-
tages af den forunderlige natur. At have 
øje for det smukke, det sjældne, det mær-
kelige, det anderledes og det betagende.
Billedet herover – en hvid digitalis – er 
det, jeg i øjeblikket går og forundres og 
betages af! – Hvad laver den her i fuld 
blomstring en grå og diset november-
dag? – og den har stået her sådan i lang 
lang tid, mens resten af dens familie for 
længst er gået i frø. – Jeg elsker den 
blomst, og jeg har mange af dem herop-
pe i skoven – og flytter gerne rundt på 
dem, så de står tæt og blomstrer med 
hinanden i små samfund – men denne 
her har fundet sit eget sted i hjørnet af 
bålpladsen, og her står den majestætisk 
alene og knejser i sit eget kongerige – det 
får den lov til – og måske er det en start 
på en ny familie i det lille hjørne.

Svampepragt
En anden betagelse i dette efterår gæl-
der svampe – de er her i stor og varieret 
mangfoldighed. Jeg mindes ikke at have 
set så mange forskellige svampe på min 
lille  skovmatrikel. – Jeg kender mange 
svampe – specielt spisesvampene – men 
de svampe, der vokser her i år, er ikke 
spisesvampe, men de pryder! 

Se nu blot denne meget kønne og deko-
rative hvide svamp, der har foldet sig ud 
som en skøn blomst midt på min bakke, 
og som vi længe har slået græs udenom. 
Jeg har søgt den i svampebøger, men 
ikke fundet den – Måske er der nogen af 
dette blads læsere, der kan hjælpe?
I dens nærhed skød i løbet ganske få dage 
endnu en type svampe frem, som vi hel-
ler ikke er vant til at se her i skovhaven - 

de er temmelig svulmende og har skiftet 
mellem at være næsten karrygule til den 
lysebrune farve, som nu ses på billedet. 
Det er en skørhat af en slags, men præcis 
hvilken ved jeg ikke, men også den lyser 
og pynter i det grønne.

Et andet sted fandt jeg et helt lille svam-
perige, der voksede på en gammel stub. 
Den havde pyntet sig med fine hvide 
nærmest kniplingsagtige svampe smukt 
draperet i den grønne og brune bund – 
og så hedder den noget så grimt som 
”Rodfordærver”! - Denne svamp har jo 
klart en bestemt funktion, men jeg synes, 
det er lidt ideforladt at give så smuk en 
svamp så grimt et navn! 
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Frugthøsten
Det har også på andre områder været et 
givtigt år – Her i starten af november 
plukker jeg stadig en pæn skålfuld af de 
sene hindbær hver anden dag, og selvom 
de selvfølgelig ikke er helt så søde som 
sommerens hindbær, er de et hit til sala-
ter og - ja bare med mælk og lidt sukker 
på. Når man så derefter kan divertere sig 
med fuldmodne store figner, så føler man 
sig da virkelig forkælet. – Vi har en figen-
busk – jeg vil ikke kalde det et træ, for 
den er frosset ned, gået ud, genplantet så 
mange gange, at den aldrig er blevet til et 
træ, men en stor bred busk. Vi har da af og 
til i årenes løb haft 5 figner eller derom-
kring, men i år har det været overdådigt – 
vi har plukket mindst 50 velvoksne lækre 
figner – og enten spiser vi dem som de er, 
eller også putter vi dem i juicemaskinen 
sammen med anden frugt og grønt – det 
giver en dejlig sødme.

Vores æblehøst derimod er katastrofal i 
år – der var blomster nok, men for koldt 
– for vådt og ingen bier, åbenbart. De æb-
ler, der er, begyndte meget sent at vokse, 
da varmen endelig indfandt sig, og de har 
aldrig nået ”normal” størrelse – og da slet 
ikke normal mængde, så det bliver ikke 

megen saft, vi får i fryseren i år.
Mange af de æbler, der hænger på træer-
ne, ser ud som på billedet – (fotografen 
kunne ikke gå forbi denne skønhed i for-
dærvelse!!) – og endskønt det faktisk er 
meget smukt og spektakulært, hjælper det 
ikke på manglen af æbler – Og så hed-
der æblet ”Husmoderæble” – det har altid 
forekommet mig lidt komisk, men nor-
malt er det et meget godt og saftigt æble 
– undtagen i år.

Havens nye beboere
Da vi boede i præstegården havde vi høns 
– det har vi næsten altid haft, hvor vi har 
boet – men da vi flyttede herop, blev det 
kun ved snakken. Det har faktisk ærgret 

os i flere år, at vi ikke havde nogen at give 
alt det grønne køkkenaffald, for selvføl-
gelig kan det puttes i komposten, men det 
er da bedre på alle måder at genanvende 
som føde – så altså tanke blev til hand-
ling.
Vi er så stolte af og glade for vort fine 
hønsehus – det er faktisk en førsteklasses 
bolig for vore 5 høns – de bor på 1.sal 
med udsigt til både gård og have – de er i 
ly for regn og ”vilde” dyr – de fodres med 
alt grønt fra hus og have – og så får vi 
4-5 æg om dagen. I præstegården gik de 
frit omkring, men vi er meget tæt på skov 
(og ræv) her, så vi får se, om de får lov at 
smage friheden til foråret.
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Den ”store” verden
Somme tider udskifter vi skovhaven her 
med en anden ”have” – nemlig Endela-
ve. Grunden til, at jeg fortæller det her, 
er, at vi oplevede noget der kom tæt på 
”Peters fiskedræt” som fortalt i det nye 
testamente (uden al anden sammenlig-
ning i øvrigt!!)
Nogle af vore børn og børnebørn havde 
været derovre i efterårsferien, og vi kom 
så for at besøge dem. De havde haft garn 
ude i det stille vejr – og i løbet af 2 døgn 
fangede de 231 store lækre skrubber, 5 
ørreder og 1 multe!! – Nå, vi tænkte, at 
så var der nok ”fisket op”, men vi kunne 
jo da få nogle af deres. – Imidlertid fort-
satte ”drættet” – og vi fangede 62 skrub-
ber samt en ørred og en multe, mens vore 
gode venner, der bor derovre, fangede 66 
skrubber, som de tilbød os, for de fanger 
jo så ofte! –
Skønt er det at have fisk i fryseren til det 
meste af vinteren, men fangsten af dem 
bød på en fantastisk oplevelse for os. Vi 
går jo i waders ud i vandet lige ved sol-
opgang, og på vejen ud kan vi se, at der 
vist står et menneske ude i nærheden af 
garnene – han ser godt nok ud, som han 
står på en sten, for han ser høj ud, men vi 
kan ikke se det tydeligt. Pludselig letter 
”han”, da vi nærmer os – og vi ser nu, at 
det er kæmpe havørn, der har siddet og 
mediteret og nydt solopgangen. – Vi kan 
følge den med øjnene et langt stykke – 
den er lige så stor som en dør! – Senere 
går jeg ind med fiskene og lægger dem 
på stranden i en gennemsigtig plastpose 
for at have plads til garnene i baljen, og 
pludselig ser jeg den komme tilbage og 
slå et slag ind over stranden, hvor mine 
fisk ligger. Selvom det ville have været 
fantastisk at have set den divertere sig 

med mine fisk, blev jeg nu stående for at 
”beskytte ” dem – Havørnen har jo hele 
havet som spisekammer!! 
Da vi lidt senere er ved at samle garne-
ne ind, hører vi det plaske 50 m væk, 
og vi kigger op i samme sekund som et 
marsvin springer, så vandet skummer, 
mens den fanger en ørred eller en multe 
i luften - - Vi gik hjem – mættet på alle 
måder - - -

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.
(KEL)

Med dette lille efterårsdigt ønsker jeg et 
forsat farverigt og glødende efterår!

Britt Lægsgaard

Alle fotos er taget af min ”hoffotograf”, Peter Toubøl.

Sognetur til Israel
Næste år bliver der mulighed for at 

opleve fantastiske Israel!
I samarbejde med Hvornum, Snæbum, 
Hvilsom sogne og provst Jørgen Pon- 
toppidan arrangeres i 2016 – i dagene 

29. september til 6. oktober – 
sognetur til Israel/Palæstina. 

Der vil være tale om en ”klassisk tur” 
(rundrejse i Israel) med besøg alle de 

kendte steder: Jerusalem med Oliebjer-
get, Getsemane Have, Via Dolorosa, 
Golgata og gravkirken, Betlehem, 

Det døde hav, Massada og Qumran, 
Genesaret Sø, Nazaret og Kana, 

Galilæa og Golan m.m.
Prisen vil være ca. 12.500 kr. 

pr. person.
Fly kan først bookes senere på året, 

men hoteller m.m. er på plads.
Såfremt der er interesse hører vi gerne 

fra Jer allerede nu: 
mail sto@km.dk 61721153 eller  

jpo@km.dk 

Nyt fra Birgittaforeningen:
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Iflg. den østrigste teolog og filosof Martin 
Buber rummer enhver rejse spørgsmål og 
hemmeligheder, man måske først finder 
svar på, når man er hjemme igen, hvilket 
bringer Karteuser-vandringen i erindring.

Vi er blevet spurgt om, hvad der menes 
med ” Karteuser”, så af hensyn til læsere, 
som ikke var med på vandringen i septem-
ber, - hvor Anni Engedal fortalte om den 
historiske forbindelse mellem Glenstrup 
og Mariager – skal her kort berettes om, 
hvem Karteuserne var,  og hvordan de kan 
forbindes med, at der i sin tid blev bygget 
et kloster her i Mariager.
Disse munke kom fra Frankrig, hvor deres 
åndelige leder -  ”Den hellige Bruno” – i 
1081 havde oprettet en klosterorden. Han 
var født i Köln og gjorde sig allerede som 
barn bemærket som dybt religiøs. Efter at 
have studeret teologi og filosofi tilsluttede 
han sig Benediktinerordenen, men søgte 
senere tilbage til den livsform i ensomhed, 
som oprindeligt havde været kendetegnen-
de for alle kristne munke. Flere unge mun-
ke søgte efterhånden til ham som disciple i 
klostret La grande Chartreuse i de franske 
alper, hvor de kunne leve det ensomme liv, 
som de følte sig kaldet til, - og dem kaldte 
man for Karteusere , - opnævnt efter det 
kloster hvor de kom fra. (Chartreuse på 
latin & Cartusia eller Kartheuser på en-
gelsk).  
I forbindelse med at to Benediktinerklostre 
her på egnen, - Vor Frue kloster i Randers 

og Nørre Kloster i Glenstrup i 1400 tallet 
var ved at forfalde,  blev det pålagt 6 Kar-
teuser-munke at genoprette Glenstrup klo-
ster, hvilket dog aldrig blev virkeliggjort, 
da disse munke allerede efter 10 år rejste 
tilbage til Frankrig,-  efter sigende fordi de 
ikke kunne vænne sig til det noget koldere 
klima her.
Nørre Kloster i Glenstrup tilfaldt herefter 
Birgittinerordenen og blev senere nedbrudt 
og anvendt til byggematerialer i forbindel-
se med klosterbyggeriet i Mariager.  

På Birgittaforeningens års-
møde havde vi denne gang 
besøg af Søren Høg som 
foredragsholder. Han over-
nattede i Birgittahuset her i 
sommer i forbindelse med 
sin vandring ned gennem 
Jylland med sin førerhund, 

og det blev en tankevækkende beretning 
han her kunne formidle for en meget lyd-
hør forsamling.
Hvad får en blind mand til at begive sig 
alene afsted ud ad landevejen i tillid til, at 
den hjælp han nødvendigvis har brug for 
nu også er til stede ?
Jo, som han fortalte - med udgangspunkt i 
nogle tanker og personlige erfaringer – så 
gik ideen med vandringen ikke ud på at 
skulle præstere noget, hverken for sig selv 
eller andre, men alene at undersøge, hvor-
vidt vi i vor tid er blevet lidt for hurtige til 
at sige ”NEJ” i stedet for måske lidt oftere 
at give os tid til at overveje et ”JA” ! 
Heldigvis blev vandringen for ham en ”ja-
tur” – som han kaldte det, også hvad angik 
de døgn han tilbragte her i Mariager.  Dette 
havde dermed også givet ham mod på at 
fortsætte turen videre gennem Danmark til 
næste sommer, - hvor andre han her møder, 

så kan glæde sig over hans positive livs-
mod og lyse sange, som han også under-
holdt os med på årsmødet.

På årsmødet kunne vi også byde velkom-
men til Stella Andersen som nyt bestyrel-
sesmedlem, idet hun nu afløser Hanne Jo-
hannsen som kasserer. – Og snart har vi så 
december, hvor vi kan glæde os til den dej-
lige julefest, - som vi i Birgittaforeningen 
også gerne vil være med til at festligholde.
Den 6. december kan i derfor møde os på 
Mariager Museum i forbindelse med Jul i 
den gamle købmandsgård, -  og 3. juledag,  
d. 27. dec. er alle velkommen kl. 14.00 v. 
Mariager kirke, hvorfra vi sammen med 
Jørgen Kruse vil vandre ud gennem Munk-
holm,  og her høre ham fortælle om de hel-
lige tre kongers glæder og genvordigheder 
i Johannes Møllehaves version
 

Med tak for al positiv medvirken og godt 
samarbejde i det forgangne år ønsker vi 
alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og 
velsignet Nytår.

f. Birgittaforeningen i Mariager
 Helga Moos Iversen      

www.birgittaforeningen.dk

Nyt fra Birgittaforeningen:



Det sker i Mariager Kirke (.. læs meget mere inde i bladet)

www.mariagerkirke.dk

Hele vores salmehøjmesse og 
vores store salmeskat skylder 
vi Luther.

Vi tager i Hobro-Mariager 
provsti hul på reformations-
jubilæet ved at gennemsynge 
samtlige Luthers salmer ved 
et fællesarrangement i 
Mariager kirke

Søndag d. 31. januar 2016 
kl. 19.30

Luthers salmer er begyndelsen!

Bibelen fra Alfa til Omega
Bibelen er efter sigende den mest solgte bog i verden, og dele af den er 
oversat til 2479 sprog. Den står i de fleste hjem på vore breddegrader 
og mange har læst i den og kan nævne en eller flere af Jesu lignel-
ser. Bibelen har inspireret statsdannelser, været brugt som argument i 
krige, været hjørnesten i mange af velfærdsstatens selvfølgeligheder, 
været inspirationskilde til noget af den største litteratur i verden. Sagt 
med andre ord, bibelen er nærmest ikke til at komme uden om! Derfor 
er bibelen også temaet for denne sæson i Mariager Kirkes Vinterstu-
diekreds.
Alle studiekredsaftenerne begynder kl. 19.30 og slutter senest 
kl. 21.30 og foregår i Konfirmandlokalet i Klostret og det er 
gratis at deltage.

Torsdag den 28. januar: ”Bibelen”

Torsdag den 11. februar: ”Gud”

Torsdag den 25. februar: ”Mennesket”

Torsdag den 10. marts: 
”Bibelen i dansk sprog og litteratur”

Vel mødt til fire 
spændende aftener 
i bibelens tegn!


