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Da jeg var blevet student, rejste jeg som ung 
til England. Jeg kan huske den dag, jeg rej-
ste, og det kan mine tre mindre brødre og 
mine forældre også. For vi græd og græd. 
Det samme gentog sig, da jeg godt et år 
efter skulle hjem. Jeg havde arbejdet på et 
kloster for gamle nonner og havde haft en 
fantastisk tid der – fået mange venner og 
lært rigtig meget. Jeg græd og græd, da jeg 
skulle derfra. Græd så min mascara gjorde, 
at overnonnen, som jeg altid havde været 
lidt bange for, fik grisset sit slør til, da jeg 
kastede mig om halsen på hende. Det er de 
første markante erfaringer jeg har med af-
sted, og de står ret skarpt for mig. Det var 
svært at se ud over adskillelsen, i situatio-
nen var det svært at se, at afskeden kunne 
føre noget godt med sig, det gjorde bare 
ondt. Det er 25 år siden nu og jeg er blevet 
ældre og mere hærdet. Jeg har lært at afsked 
er en del af livet og frem for alt har jeg lært, 
at afsked ikke er et iskoldt cut! Vi konfron-
teres alle med afsked igennem livet. Afsked 
med mennesker, som dør fra os. Afsked med 
venner, som man pga. af travlhed eller af-
stand ikke længere ser, afsked med steder, 
som har været af betydning for ens liv. 
Men efterhånden som man bliver ældre 
opdager man, at afskeden kun er tilsyne-
ladende. Ethvert møde, ethvert menneske, 
som har været en del af ens liv, har sat sig 
spor, har været med til at præge en eller sty-
re en i en bestemt retning. Jeg har steder, 
som har været rammen om en del af mit liv, 
hvor længsel og glæde smelter sammen, når 
jeg er der til en varm og tung følelse. Mine 
bedsteforældres hus i Ålum, hvor der i dag 
bor andre mennesker, Min gamle folkesko-
le, Århus Universitet, Stranden ved vores 
sommerhus i Vendsyssel og mange flere. 
Nu får jeg et sted mere at føje til listen af 
steder, som har båret mig, opdraget mig, 

formet mig som menneske og som præst, et 
sted mere, som vil få mit hjerte til at svulme 
lidt af længsel og meget af glæde, og det er 

Mariager!
I disse dage hænger der over hele landet 
valgplakater til kommunalvalget. Jeg ken-
der rigtig mange af de mennesker, der hæn-
ger i Mariager. Hvis jeg ser en flok børn el-
ler unge mennesker på gaden i Mariager, er 
der rigtig stor sandsynlighed for at jeg ken-
der dem. Mariager er blevet mit sogn. – Og 
nu skal jeg videre. Jeg er taknemmelig over 
den tid jeg har haft her. Taknemmelig for 
alle som har vist mig tillid på den ene eller 
den anden måde. For samtalerne i glæde og 
sorg. Taknemmelig for alt hvad jeg har lært. 
Det har været en god tid, som jeg resten af 
mit liv vil se tilbage på med ublandet glæde. 
Mariager Kirke vil for altid være en stor del 
af mit liv - jeg vil blot være en lille bitte prik 
i Mariager Kirkes lange historie. 
I 600 år har kristendommen været forkyndt 
I Mariager Kirke. Forskellige præster har 
med forskellige ord formidlet det kristne 
budskab. 
Budskabet om at alle mennesker er skabt 
i Guds billede, at alle mennesker derfor 
er lige meget værd og skal behandles med 

værdighed og respekt. 
Budskabet om at ligegyldigt hvor meget 
synd og skam og snavs vi mennesker, synes 
vi slæber rundt på, så er vi rummede og el-
skede af Gud, så løfter han skammen af os 
og giver os en chance mere. 
Budskabet om at vores værdi som menne-
sker ikke afhænger af hvad vi ejer, og hvad 
vi kan - at vi er værdifulde blot i kraft af at 
være mennesker. 
Budskabet om at selv når livet er hårdt, og 
vi ikke kan se os ud af vores sorg eller angst, 
så er Gud hos os. 
Budskabet om at vi selv i døden er i guds 
hånd
Budskabet om at livet er så meget mere end 
materielle goder og arbejde - at meningen 
med livet findes i relationerne mellem men-
nesker i ansvaret for hinanden. 
Nu skal andre forkynde det i Mariager, og 
jeg skal forkynde det dels i Sct. Mortens 
kirke i Randers og dels bandt hjemløse og 
udsatte i Kirkens Korshær. 

Ord kan ikke beskrive min 
taknemmelighed efter min 
afskedsgudstjeneste den 

12. november, det var ganske 
overvældende. 

TAK til alle der kom, alle de gode ord, 
blomster og gaver.

Jeg kommer til at savne 
Mariager Sogn.
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Kirken i Verden
I et helt år har vi i Estland haft det privilegium 
at fortælle jer om vores menighed i Risti, nu 
lakker det mod enden fuldstændig som året. 
Nu bliver dagen kortere og mørkere, men for 
kirken markerer adventstiden også en tid med 
mere musik og flere aktiviteter, flere mulig-
hed for at række ud til samfundet omkring os.

Som vi tidligere har skrevet, har vi 20 til 30 
unge, som deltager i vores teenage-week-
ender, og i adventstiden samles de igen i en 
speciel anledning, nemlig for at lave ’Pipar-
koogiöö (Peberkager) Vi laver og dekorerer 
ca. 10 kilo peberkager på en dag. Kager som 
de unge, sammne med et glas varmt gløgg vil 
dele ud til alle, der deltager i vores juleguds-
tjeneste i vores (kolde) kirke! 

Adventstiden kulminerer med julen, hvor vi 
fejrer, at Guds kærlighed blev inkarneret i 
hans søn Jesus Kristus. Vi er alle Guds børn 
og gennem vores handlen overfor vores med-
mennesker, kan vi hjælpe til, at Guds kær-
lighed igen og igen åbenbarer sig. Men at 
påtage sig den opgave at vise verden Guds 
kærlighed, er ikke altid uden omkostninger, 
så vores menighed står derfor i en svær tid 
lige nu. Grunden til dette er, at jeg i et fjern-
synsprogram i oktober talte for homoseksuel-
les rettigheder. Det gjorde jeg i en debat om 
en evt. ophævelse af homoseksuelles ret til 
at få registret partnerskab. Jeg pointerede, at 
ikke blot ønsket om ophævelsen af de homo-
seksuelles rettighed til registreret partnerskab 

men også det generelle niveau i debatten før-
te til en dæmonisering af de homoseksuelle 
– og at dette ikke blot er uværdigt, men også 
ukristeligt! Jeg understregede, at Kristus altid 
står ved de udstødtes side, at Kristi kærlighed 
favner dem, som samfundets normer ikke vil 
rumme. 

Reaktionen på disse bemærkninger var 
enorm. På den ene side en massiv støtte fra 
helt almindelige mennesker og på den anden 
side en øjeblikkelig fordømmelse, som sene-
re udviklede sig til vrede og ignorering fra 
mine kollegaer og den officielle Kirkes side! 
Mine holdninger og ord blev udlagt til at 
være en vildfarelse i forhold til Bibelens lære 
og Kirkens ord! Skæbnens ironi er det, at når 
man står op for de udstødte, så ender man ofte 
selv med at blive udstødt. Når I læser dette, 
vil Kirkens ledelse have besluttet, hvad ud-
fald denne ”sag” skal have, og dermed hvil-
ken effekt den vil have på vores menighed i 
Risti. Men vi styrker os ved vores tro på, at 
også vi står under Kristi frelsende kors, og at 
Han også døde og genopstod for os. Tak igen 
for muligheden for at dele vores liv her i Risti 
med jer. Jeg ønsker jer, vores brødre og søstre 
i Kristus, Guds velsignelse.

Igennem dette års kirkeblade har vi stiftet be-
kendtskab med den lutherske kirke i Estland, 
og de udfordringer de står i også helt lokalt. 

I de næste fire numre vil vi vende blikket 
mod vores ”moder-kirke” i Vadstena, hvis 
Birgitta-arv vi deler. Her skal vi blandt andet 
høre fra Søster Karin fra Birgittaordenen – et 
spændende indblik i og omkring Vadstena 
Kirke har vi i vente!



Menighedsrådet orienterer

Farvel og på gensyn!
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Efter 8 års ansættelse har vi desværre pr. 
15. november taget afsked med vores sog-
nepræst Stine Tougaard. En stor tak skal 
lyde fra sognet for din store indsat. 
Vi glædes med dig og dem, der nu får glæ-
de af fællesskab med dig og din arbejds-
kraft i dit nye job som sognepræst og kors-
hærspræst i Randers. 
Tak for spændende prædikener, omsorg og 
nærvær. Vi kommer til at savne dig!
Det har vist sig, at beslutningen i det da-
værende menighedsråd i 2009 om at ændre 
sognemedhjælperen til en 73% lokal finan-
sieret præstestilling var rigtig og til stor 
glæde for sognet. 

Derfor har menighedsrådet også på sidste 
møde besluttet at fortsætte på denne måde 
og slå jobbet op hurtigst muligt. Med en del 
formalia og et ansættelsesforløb håber vi at 
have besat jobbet inden foråret.

Indtil da klarer Jacob udfordringerne med 
hjælp af vikarpræster og ekstratimer til 
vore kirketjenere. Derudover håber vi på 

velvilje fra det øvrige personale og frivil-
lige.

Vi byder velkommen til Pia Boisen, som er 
vores nye kirketjener på 15 timer pr. uge 
fra 1. oktober. Vi glæder os til at møde dig 
i kirke og kloster og i det fremtidige sam-
arbejde.

Samtidig byder vi pr 1. december velkom-
men til Pia Pedersen, som skal være bar-
selsvikar for Nina. Denne stilling er på 22 
timer pr. uge. Vi kender dig jo allerede fra 
koret og glæder os til også at have dig nede 
i kirken og i klosteret. 

Vi har pr. 1.10 taget afsked med Bent Her-
levsen, kirkeværge udenfor rådet. Bent har 
ønsket at stoppe. Vi siger tak til Bent for de 
3 år, han tog tørnen som kirkeværge. 
Tak for din indsats, og for at vi har kirke, 
kloster og omgivelser i god stand. Jobbet 
indebærer tilsyn med at alt er i orden, og 
kirkeværgen er den, der tager initiativ til, at 
alt bliver bragt i orden.

Rådet har valgt Jørgen Simonsen til ny kir-
keværge. Tak til Jørgen for at du tager ud-
fordringen samtidig med kassererjobbet og 
din nye funktion som medlem af provsti-
udvalget.

Og så nåede vi vist frem til det nye kirkeår. 
Tak til alle der har bidraget til et godt sog-
neliv i Mariager, såvel ansatte som frivilli-
ge, og ikke mindst alle der har deltaget i de 
mange aktiviteter.

Glædelig Jul og godt Nytår!
Preben Andersen

Tusind tak for godt samarbejde skal også 
lyde til Stine Tougaard fra mig. I syv år har 
jeg haft glæden af Stine som kollega. Man-
ge kirkelige aktiviteter og gudstjenester har 
vi delt, samt mange kander kaffe. 

Stine, du har sat dig mange spor på både 
kirken og menigheden, så du vil blive sav-
net – også på præstekontorene.  Nu skal 
du være sognepræst for en ny menighed, 
og jeg ønsker dig alt det bedste, og Guds 
velsignelse i det arbejde, som ligger forude 
– og så på gensyn! 

Jacob D. Krogh Rasmussen

Foto: Jyllandsposten



Ny kirketjener
Jeg hedder Pia og er 63 år. Jeg kommer 
oprindelig fra Sønderjylland, har været 
omkring Aarhus i en 20 år, men bor nu i 
Mariager sammen med min mand Poul. Jeg 
har to voksne sønner, som begge bor i Kø-
benhavn.

Efter 39 år som skolelærer – hvoraf de 21 
år har været på Mariager Skole – synes jeg, 
det var på tide at prøve noget nyt. Jeg er 
derfor meget glad for at have fået arbejde 
som kirketjener ved Mariager Kirke. Der er 

mange nye udfordrende, men også spæn-
dende opgaver. Lige noget for mig.

I min fritid synger jeg i Klosterkoret. Jeg er 
også kasserer i Stafet for livet og medlem 
af Soroptimist International.

Pia Boisen

I den vakance som følger med Stines af-
rejse, har vi i Mariager været heldige at få 
tilknyttet en vikar foreløbig på 25%. Karin 
Hasling vil derfor være at finde både på 
prædikestolen og ved de kirkelige handlin-
ger i den udstrækning hendes kvote tilla-
der det. Om sig selv skriver Karin:

I de næste par måneder kan I møde Vikaren 
fra Vesterbølle i og omkring Mariager kirke. 
Jeg hedder Karin Hasling, og er 59 år gam-
mel, og jeg har virket som præst siden 2009 
– dels i vikariater – dels som fast ansat præst 
i to små sogne midt på Fyn. I begyndelsen 
af 2017 flyttede jeg til Vesterbølle (nord for 
Viborg) for at være tættere på min familie 
– og dér har jeg tænkt mig at blive boende. 

Billedet er taget i oktober, 2016, da jeg an-
kom til Verdens Ende (Finisterre) i Spanien 
efter at have vandret Camino de Santiago 
de Compostella. Jeg håber, I kan genkende 
mig, når vi mødes ;o) 

Det var undervejs på Caminoen, at jeg be-
sluttede mig for at sige min faste stilling op 
på Fyn og blive vikar med udgangspunkt i 
Vesterbølle. Det betyder nemlig, at jeg kan 
være tæt på min datter, svigersøn og bør-

nebørn i hverdagen, hvilket både den lille 
familie og jeg nyder voldsomt. 

Jeg synes, det er meget spændende at opleve 
ligheder og forskelle i Folkekirken forskel-
lige steder, og nu glæder jeg mig til at være 
vikar i Mariager sogn, indtil der bliver ansat 
en ny præst. 
Jeg føler mig vældig privilegeret. Jeg har et 
arbejde – nogen vil sige et kald – som jeg 
elsker. At møde mennesker i alle livets faser 

fra den unge familie, som skal have døbt sin 
nyfødte, over konfirmanderne – til de efter-
ladte, som skal forberede afskeden med et 
kært familiemedlem, er et privilegium, og 
jeg vil gøre mit yderste for at alle, jeg kom-
mer i kontakt med i Mariager, får det bedst 
mulige indtryk af ”kirken”. 

I disse år er meget fokus på hvor mange, 
som kommer i kirke, men efter min opfat-
telse er det ikke kun i den store, smukke, 
gamle klosterkirke, vi skal være kirke – det 
er også ude på gader og stræder og rundt om 
i hjemmene – kort sagt alle steder, hvor vi 
møder hinanden, præst og menighed – men-
neske og menneske imellem. Pilgrimsvan-
dringer er også en god måde at være kirke 
på – man snakker så godt sammen, når man 
går ved siden af hinanden – og jeg vandrer, 
som man kan se af billedet, lige så snart jeg 
har tid til det – både privat og arbejdsmæs-
sigt.
Hvor og hvordan man kommer i kontakt 
med mig, fremgår andetsteds i kirkebladet.

Mange hilsner
Karin Hasling

Præstevikaren
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Kirketjener - vikar

Mariager Kirke uddeler igen i år 
julehjælp  til værdig trængende

i samarbejde med 
Mariager Frikirke, 
Firkløver sognene 

og Falslev-Vindblæs sogn.

Ansøgning om julehjælp sendes til:
Sognepræsterne, Klosterstien 12, 9550 Mariager

Mærk kuverten ”Julehjælp” - Ansøgningsfrist: 7. december 

Mit navn er Pia Pedersen og fra d 
6/12 træder jeg i Ninas sted, da jeg 
skal varetage hendes job som kirke-
tjener, mens hun er på barsel. 

Jeg er ganske godt kendt med dag-
ligdagen i Mariager kirke, da jeg har 
været kirkekorist de sidste seks år. 

Jeg bor i Hou og har indtil nu været medhjælpende hustru for 
min mand, som har et lille korn-forædlingsfirma. 
Jeg glæder mig til det næste års tid og mine nye arbejdsop-
gaver.

Pia Pedersen
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Mariager kirke er kommet 
på Facebook! 

Så lad os blive FB-venner, 
og du vil modtage notifikation, 

hver gang der sker noget 
spændende i Mariager kirke.

Find os på Facebook – 
Mariager kirke!
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Tirsdag den 31. oktober fejredes 500 
årets for den Lutherske reformation i 
store dele af verden – også her i Mari-
ager Kirke. 

Det skete hos os med en festgudstjene-
ste ud over det sædvanlige. Her deltog 
ikke blot Stygge Krumpen og Peder 
Palladius i skikkelse af kirkens præster, 
men også Mariager Kirkes Klosterkor 
under ledelse af organist Mikael Ustrup.

Han lod også orglet deltage i festlig-
hederne ikke mindst med et fantastisk 
festpostludium over Luthers kernesal-
me ”Vor Gud han er så fast en borg!”
 
Sidst men ikke mindst deltog menighe-
den med salmesang og engagement og 
slog dermed den lutherske arv fast, at 
uden menighed ingen kirke! 

Efter gudstjenesten blev det delt rom-
kugler ud til de omkring 250 fremmød-
te! 

Hvordan 1000 året for reformationen 
skal fejres, må tiden vise, men niveauet 
er sat.

Reformationsjubilæet

Foto v/Peter Toubøl



9



10

BØRN OG UNGE

Konfirmand-info
Tyske mini-busser på Kirkens p-plads?!!

I weekenden den 4.-6. november havde vi 
igen besøg af konfirmander fra vores ven-
skabssogne i Valsbøl syd for grænsen. 
12 konfirmander kom denne gang, et stort 
antal efter Sydslesvigske forhold, og et 
fuldt program var lagt for dem. 
Efter et besøg i Viborg Domkirke blev de 
fredag indkvarteret i klostret, hvorefter de 
fik en rundvisning i kirken og lærte om 
dens og klostrets spændende historie. 
Lørdag stod den på et besøg på Fyrkat, in-
den mødet med vores konfirmander. Efter 
en fælles præsentation blev alle konfirman-
der delt op i hold og så blev de ellers sendt 
på et løb, hvor QR-koder afslørede hver 
posts indhold. Efter et par lærerige timer 
takkede vores konfirmander af, hvorefter

konfirmanderne fra Valsbøl gik på pil-
grimsvandring i Munkholmanlægget over 
temaet ”Livsfaser”. To og to gik de og talte 
først om ”barndom”, så ”ungdom”, ”vok-
senlivet”, ”alderdommen” og til sidst slut-
tede vi af med altergang i det fri. 

Søndag deltog de i vores Allehelgens guds-
tjeneste, og mætte af indtryk og lidt trætte 
vendte de hjem søndag eftermiddag.

Den 3.–4. februar er det så vores tur til at 
besøge dem i Valsbøl. Lørdag morgen kø-
rer bussen fra kirkes p-plads og første stop 
bliver Flensborg, hvor de sydslesvigske 
konfirmander venter, og sammen skal vi på 
Kirke- og byvandring. Herefter går turen til 
Skovlunde skole til undervisning, sjov og 
hygge. Aftenen slutter med en aftenguds-
tjeneste i den tyske kirke i Valsbøl. Søndag 
morgen deltager vi i en af de fire sognes 
gudstjeneste inden vi vender hjemad.
Konfirmanderne får direkte besked.

Konfirmationerne i 2018 er
den 29. april og 6. maj. 

Da vi ikke forventer at en erstatning for 
Stine har været længe hos os, når tiden for 
konfirmationerne oprinder, vil Jacob står 
for begge konfirmationer.

Helligåndskirken i Flensborg
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BØRN OG UNGE Familiegudstjenester
Januar

Onsdag den 17. kl. 17.00
Årets første Familiegudstjeneste. 

Temaet vil være lys og mørke. 
Efter gudstjenesten og fællesspisningen 
skal vi traditionen tro lave Christingles 

Februar
Søndag den 11. kl. 14.00

Fastelavns-familiegudstjenesten.
Efter fastelavnsgudstjenesten slår vi 

katten-af-tønden” i klosterhaven. 
Når kattekonge og kattedronning er fundet er der 

varm kakao og fastelavnsboller til alle.
Børn må meget gerne komme udklædte!

Mini-konfirmand 
Så er det nu, at det er tredjeklassernes tur!

Vi begynder onsdag den 10. januar fra 14.00 til 15.30. 
Vi skal høre nærmere om alt det med Gud, Jesus 

og Helligånden, spille skuespil, spise kage,
hygge og grine!

Mini-konfirmanderne vil modtage en direkte 
invitation, når vi nærmer os.



Gudstjenesteliste

12
KH: Karin Hasling, JG: Jørgen Germann, 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
03. kl. 10.00 1. søndag i advent Lukas 4,16-30 JDKR
10. kl. 10.00 2. søndag i advent Matthæus 25,1-13 JDKR
17. kl. 10.00 3. søndag i advent Lukas 1,67-80 KEL
24. kl. 11.00 Juleaften 

4. søndag i advent
Lukas 2,1-14 JDKR

24. kl. 14.30 Juleaften Lukas 2,1-14 JDKR
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 2. Juledag Matthæus 10,32-42 KH
31. kl. 23.30 Nytårsnat JDKR
Januar
10. kl. 10.00 1. søndag efter

hellig tre konger
Markus 10,13-16 JDKR

14. kl. 10.00 2. søndag efter
Hellig tre konger 
Kirkefrokost

Johannes 4,5-26 JDKR

17. kl. 17.00 Familiegudstjeneste  JDKR
21. kl. 10.00 Sidste søndag efter

hellig tre konger
Johannes 12,23-33 KH

28. kl. 19.30 Søndag septuagesima
Aftengudstjeneste

Matthæus 25,14-30 JG

Februar
04. kl. 10.00 Søndag seksagesima

Konfirmandlejr
Markus 4,26-32 KEL

11. kl. 10.00 Fastelavns søndag Lukas 18,31-43 JDKR

11. kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste JDKR
18. kl. 10.00 1. søndag i fasten Lukas 22,24-32 KH
25. kl. 19.30 2. søndag i fasten

Aftengudstjeneste
JDKR

Marts
04, kl. 10.00 3. søndag i fasten Johannes 8,42-51 KH

Plejehjemsgudstjenester 
på Fjordvang

Julegudstjeneste
fredag 22. december kl. 10.00 
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 26. januar kl. 10.00 
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 23. februar kl. 10.00 
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Gudstjenester for 
Sødisbakke

Tirsdag d. 19. december
kl. 10.15

v Cicilie Inge Poulsen



Andre aktiviteter
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Siden sidst
Døbte

Jasmin Victoria Alex Masimba
Magne Visted Mikkelsen

Anker Tue Sønderby Mogensen
Aksel Noe Klitgaard

Otto Hjort Bloch Juhl
Axel Asger Thomsen
Rolf Rògvi Thomsen

Begravede og bisatte
Kristian Bjarne Jacobsen
Niels Ogstrup-Pedersen

Gladys Irene Jørgensen født Lund
Palle Christiansen 

(Nørre Tranders kirkegård)

Lotte Løvborg Hadsund 
født Jørgensen

Ellen Margrethe Hove født Jensen
Ove Andre Kærgaard

Annelise Pabst født Rasmussen
Annelise Andersen (Udbyneder kirkegård)

Viede
Jasmin Nassirkhani-Mohajer & 

Michael Nielsen
Tina Sørensen & Kasper Borkmann

Susan Comitre-Noppenau & 
Danni Hellerup Korreborg
Kirsten Marie Eriksen & 

Jesper Lütkemeyer Kjeldsen
Louise Birch Larsen & 
Kenneth Johan Kilian

Gitte Hannesbo Bach & 
Mikkel Hedegaard Andreasen

Kathrine Marie Møller Nielsen & 
Johnny Rohde Nielsen

December
06. kl. 19.30 Julekoncert med Klosterkoret  - Kirken
10. kl. 14.00 Søndagscafé - Munkesalen
12. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen, Juleafslutning - Klostersalen
12. kl. 10.00 Børnehave-julegudstjeneste - Kirken
13. kl. 10.00 Dagpleje-julegudstjeneste - Kirken
14. kl. 10.00 Børnehave-julegudstjeneste - Kirken
17. kl. 19.30 Julesalmemaraton - Kirken
21. kl. 08.30 Skole-julegudstjeneste - Kirken
21. kl. 09.15 Skole-julegudstjeneste - Kirken
27. kl. 14.00 Hellig tre kongers vandring - Mødested: Kirkens P. plads
Januar
07. kl. 16.00 Nytårskoncert -  Kirken
09. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
10. kl. 14.00 Mini-konfirmand (første gang) - Konfirmandlokale
14. kl. 10.00 Kirkefrokost og foredrag - Kirke/Munkesal
17. kl. 17.00 Familiegudstjeneste - Kirken
26. kl. 13.00 Bog reception Kloster-ruten - Klostersalen
23. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Februar
06. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
11. kl. 14.00 Fastelavns Familiegudstjeneste - Kirken
20. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen -  Klostersalen
23. kl. 19.30 Musik på tværfløjte, bas og orgel - Kirken

Menighedsrådsmøder
Januar: 

tirsdag den 9. kl. 17.30
Februar: 

tirsdag den 20. kl. 17.30
Menighedsrådsmøderne foregår i Kirkekontoret og er offentlige. 

Dagsordenen offentliggøres på Mariager Kirkes hjemmeside.



Hvad er nu det for et nyt ord i kirken: 
Dåbsklud?

Under dåbshandlingen tørres barnets hoved 
med en serviet, nogle steder endda med en 
papirserviet, men i efteråret 2016 fik sog-
nepræst i Thorsager, Bregnet og Feldballe, 
Ann Maj Lorenzen, en idé. 
Hun havde bemærket, at det var blevet 
populært at strikke karklude og syntes at 
papirservietten skulle erstattes af noget 
vedvarende: Et personligt stykke stof med 
kristne symboler, en gave og et minde til 
det døbte barn. 
Navnet ”dåbsklud” har givet anledning til 
mange diskussioner. Ordet ”klud” betyder 
oprindelig ”en lille stump, eller lap” hvori-
mod ordet ”serviet” har været brugt om fi-
nere og større stykker tøj brugt i forbindel-
se med servering og spisning, så uanset at 
tanken i vore dage ledes hen på ”karklud” 
har man beholdt ordet ”klud”, fordi det er 
det navn der passer bedst til materialet og 
størrelsen.
Ann Maj Lorenzen startede med selv at 
strikke en dåbsklud, og inviterede sogne-
børn indenfor til at strikke med. Nu strik-
ker frivillige i mere end 350 sogne rundt 
omkring i landet klude, og godt 700 strik-
kere deler erfaringer med dåbsklude i Face-

book-gruppen ’Vi strikker dåbsklude’. 
Her i Mariager startede Anna Hadsund i 
august en gruppe på omkring 10 frivillige, 
som nu mødes i Klostret hver anden uge og 
strikker dåbsklude. 

Og der er sidefordele ved beskæftigelsen, 
fortæller gruppen: Man lærer hinanden at 
kende, man fortæller historier, måske om 
sin familie, unge som gamle, eller andre 
personer eller begivenheder man husker. 

Det er afstressende at strikke, og samtidig 
koncentrerer man sig om mønster og ma-
sker et par hyggelige timer.
Ideen lægger op til en snak om de symbo-
ler, man sidder og strikker, om traditioner 
og om hvad dåben betyder for en. Dåbsklu-
dene kan derfor også være med til at starte 
samtalen om større emner.
Ann Maj Lorenzen har tegnet 18 forskelli-
ge mønstre med alt fra Luther-rosen til et 
kors, som man kan strikke efter, men hun 
har også lagt op til, at hver kirke kan lave 
sit eget mønster. En dåbsklud er dog kun en 
dåbsklud, hvis der er kristne symboler på 
den, mener hun.

I Mariager Kirke arbejdes der også med 
Birgittakorset, og nogle hækler kluden i 
stedet for strikke, i alle tilfælde er farven 
hvid, og barnets navn enten strikkes ind, 
eller sys på med en farve bagefter.
Den enkelte kirke køber licens (copyright) 
til dåbskludene, og giver dermed et bidrag 
til et godt formål, der kommer børn til 
gode.
De færdige klude bliver opbevaret i en fin 
æske, og herfra får forældrene lov at vælge 
ved samtalen med præsten.
For Ann Maj Lorenzen, såvel som for strik-
kerne i Mariager Kirke, har det hurtigt vist 
sig, at dåbskludene er blevet modtaget med 
stor glæde, og også overraskelse, over den 
personlige gave, og tanken der er lagt i ar-
bejdet.

Kunne du have lyst til at strikke med? Så 
kan du henvende dig til Anna Hadsund på 
tlf. 24 24 05 16 – du kan hurtigt lære det, 
selv om du ikke er så vant til at strikke, og 
du er i godt selskab!

Anna Hadsund og Lene Lundsgaard

Dåbsklude i Mariager kirke
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Klosterhaven
Regn, ferie og børnebørn er noget af det, der kan forhindre kloster-
havens pensionister i at samles. 
Og regnet har det snart hver torsdag, så vi har været alt for lidt 
i haven i år. Derimod har ukrudtet nydt godt af det våde vejr og 
vores fravær. Gangstierne er flere steder blevet helt grønne, hvil-
ket ikke bliver let at fjerne. Så de sidste gange inden vinteren har 
hovedopgaven været at få bugt med så meget ukrudt som muligt. 
I et af de store højbede har vi forsøgt at få gravet tordenskræpper-
nes mange rødder op, så der kan blive plads til, at vi kan plante nye 
reliktplanter til foråret.

Uden for den store låge genfandt vi en afløbsrist, som var blevet 
helt tildækket af græs og jord. Den er meget vigtig for afledningen 
af de store mængder vand, som er en følge af de mange voldsom-
me regnbyger. Når vandet ikke kan løbe i brønden, løber det ind i 
haven og forsager erosion af gangstierne.
Årets sidste opgave bliver ”Havenissernes julefrokost”, som alle 
arbejdsomme klosterhave folk glæder sig til.

Med venlig hilsen 
Peter Ulrich Toubøl

Søndagscafé
10. december kl. 14-16

”Blomstre som en rosengård” 

Sanger og organist 
Annette Kjær

synger julesange med os. 

Sted: 
Munkesalen. 
Pris: kr. 50,00

Formiddagshøjskolen
Januar:
9. & 23.
Februar
6. & 20.
Marts

6. & 20.
April

3. & 17.

Program følger
Sted: Klostersalen
Tids: 10.00-12.00

Pris: 50 kr. inkl. frokost

15
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Jeg blev skabt som en lille stjerne
på himmelens firmament

jeg lyste beskedent, men gerne,
når ved nattetid jeg blev tændt.

Jeg skinned med sparepære
min radius var temlig begrænset
en prik i den himmelske sfære

- fra jorden set, ganske uænset -

Men Gud havde store planer
for menneskets mørke jord

han tænkte i nye baner
udvided sit skaberord:

”Jeg vil gi min skabning et håb,
et guddommeligt barn, min søn,

et klingende jubelråb,
en aldrig udtørrelig brønd.

Du stjerne, undseeligt lille,
jeg øger din strålestyrke,

milliarder af watt vil jeg stille
til rådighed for dit yrke.”

Julestjernens jubelsang
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når ved nattetid jeg blev tændt.
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- fra jorden set, ganske uænset -

Men Gud havde store planer
for menneskets mørke jord

han tænkte i nye baner
udvided sit skaberord:

”Jeg vil gi min skabning et håb,
et guddommeligt barn, min søn,

et klingende jubelråb,
en aldrig udtørrelig brønd.

Du stjerne, undseeligt lille,
jeg øger din strålestyrke,

milliarder af watt vil jeg stille
til rådighed for dit yrke.”

Med mit nye strålende skær
sku’ jeg lyse på liden stald,

hvor barnet blev født, så kær
med iboende frelserkald.

Det var mig en storslået skæbne
at oplyse livsglædens håb,
med muligheder bevæbne
hvert sorgmættet klageråb.

Og mange mensker fandt denne nat
vejen til livsfyldens vugge,

 hyrder med hjord og vismænd med 
skat

dybt for barnet sig bukke.

Engle dansed fra himmel mod jord
brusende jubel brød frem:

”Menneskets frelser er født og gror
fra krybben i Betlehem.”

Vibeke Guldberg Madsen

Julestjernens jubelsang Kirkefrokost 
og foredrag

 Søndag den 14. januar
Søndag den 14. januar byder 
Ældre Sagens Søndagscafé i 
samarbejde med Mariager 

Menighedsråd til foredrag og 
kirkefrokost efter gudstjenesten 

kl. 10.00

Pastor Emeritus Finn Carpentier vil 
fortælle om Maja Lisa Engelhardts 

udsmykning af Skelund Kirke, 
som var en af de første udsmyknings-

opgaver hun påtog sig.

MLE’s altertæppe tager udgangs-
punkt i beretningen fra det gamle 

testamente om Jakobs natlige kamp 
med englen ved Jabbok, en skæbne-

fortælling om menneskets 
eksistentielle kamp for overlevelse
 og identitet, og denne udsmykning 

danner samtidig grundlaget for Maja 
Lisa Engelhardts arbejde med mange 

spændende kirkekunst-opgaver.

Alle er velkomne. 
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Vi er nu nået til julemåneden. 
Ude på kirkegården vil stilheden sænke 
sig, når vi er ca. 1 – 2 uger inde i decem-
ber, og er færdige med at grandække. Der 
bliver tid til at holde lidt ferie oven på den 
travle tid med at få fjernet blade fra kirke-
gården, og derefter at få lunet gravstederne 
med gran.

Som jeg nævnte i sidste nummer af kirke-
bladet, så var kirkegårdens personale til 
grandækningskonkurrence den 23. okto-
ber. Vores medhjælper Lene Tangen Øster-
gaard var så dygtig, at hun sammen med 
sin makker vandt 1. præmien, som var den 
”gyldne saks”, diplom og gavekort på 500 
kr. Det viste billede af grandækning, er vin-
dergravstedet. Vi er meget stolte af hende 
-  tillykke med præmien Lene!

Sidste sommer fik vi renoveret afd. E med 
nye hække og stensætninger. Der var en del 
af hækplanterne der ikke kunne klare om-
plantningen, så dem har vi fået udskiftet, 
nu hvor der er vejr til det. 

I januar måned vil der blive sendt regnin-
ger ud til de indehavere, der har årlig aftale 
med kirkegården, med at renholde gravste-
der, planter forårs- og sommerblomster og 
grandække.

Kirkegårdspersonalet ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

Nyt fra kirkegården



Jeg har en naturkalender fra Naturfred-
ningsforeningen hængende på min væg, og 
det er en af dem med store skønne bille-
der – ét for hver måned. – Jeg er altid lidt 
spændt på næste måneds billeder – dels 
fordi de altid er meget smukke – og dels 
fordi de symboliserer årets gang i naturen. 
– Samtidig er det lidt vemodigt, for jeg sy-
nes, det går for stærkt med at vende siderne 
– jeg synes lige, det var billeder med forår 
og blomster og høj himmel – nu er det ef-
terårsgråt og nøgne træer.
Jeg har lidt af samme tanke, når jeg skal 
plukke æbler, hvilket jeg lige har været 
i gang med. Jeg glæder mig altid over at 
skulle plukke æbler, for jeg synes, det er 
sådan en rigdom – og i øvrigt et skønt ar-
bejde. Inden jeg plukkede æblerne, gik jeg 
og nød synet af alle disse dejlige røde æb-
ler, som ”pyntede” gevaldigt i naturen, og 
selvom synet af de fyldte kasser var dejligt 
– ja, så var vemodsfølelsen der igen: Hvor 
er der lang tid til, at der igen er – først fine 

hvide æbleblomster med et rosa skær – og 
siden røde æbler! 
Når man bor i Danmark, er det jo et af de 
vidunderlige og særlige kendetegn for vort 
klima, at årstiderne skifter, og jeg ville ikke 
undvære det overhovedet – jeg ville ikke 
kunne bo i et land, hvor solen altid skin-
nede, og der altid var varmt og tørt, men 
det er hurtigheden, hvormed det skifter, der 
kan gøre mig lidt forstemt.

Sommer var det - 
endnu én kan tælles fra.

Kun Gud ved, 
hvor mange du endnu kan ta´.

Langt og kort, 
vi har en tid vi har et sted, - 

kun Gud selv har tid i evighed.

Spild kun mere tid 
på liv og kærlighed.

Vi kan lære af vor Gud, 
der bliver ved.

Langt og kort vi har en tid, 
vi har et sted, -

kun Gud selv kan signe evighed. 
(KEL)

Farver
Forstemtheden holder dog ikke længe, når 
jeg så går tur i efterårsskoven, for endskønt 
det hele er på ”retur”, er det jo så absolut 
med farverig manér! – Selvom vi (heldig-
vis) ikke har haft frost endnu, og bøgetræ-
erne ikke har fået glødefarver, så er den 
smukke gule og gyldne farve som et stort 
lysende panorama, når jeg går gennem sko-
ven. Duften af begyndende formuldning i 
skovbunden og den stille dalen af gyldne 
blade er nok til at hensætte mig i en dvæ-
lende tilstand, der hører efteråret til.

De glødende farver findes dog også, om 
end i mindre grad. Vinteregen i bunden 
af skovhaven stråler i glødende farver, og 
hvad den ikke gør, gør blodbøgen og ikke 
mindst den lille skønne japanske dværga-
horn.

Den gløder hvert år uanset frost – og den 
er lige betagende hver gang. Jeg gik for at 
plukke en vinterbuket af vintereg, dværga-
horn, kristtjørn, hortensia, Sct. Hans urt , 
potentilgren med frøstand, coteneastar med 
smukke røde bær – og den har stået i man-
ge dage – lige smuk – og jeg fik en hilsen 
fra en ret stor skovflåt, der var temmelig 
svær at få af, så de er her altså endnu – for-
modentlig på grund af det milde vejrlig.

Farver, fugle og flåt
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Svampe
Det har været et fantastisk svampeår i år! 
– Vi har fundet mange kantareller, blom-
kålssvamp, champignon og rørhatte. – Det 
er jo de spiselige, og de er måske ikke de 
”kønneste”, men de er gode i fryseren! – 
Til gengæld har jeg set mange smukke og 
anderledes svampe, som jeg ikke lige ville 
spise, men som til gengæld var mere end 
spektakulære i vores vidunderlige mærk-
værdige natur.
Se f.eks denne lille ”buket” krystalstøvbol-
de – jeg var helt betaget!

Et andet sted i haven står en gammel 
træstub, som hvert år pynter sig med for-
skellige arter af svampe – I år særligt den 
hvide forrådnelses svamp, som har et grimt 
navn, men er smuk i sit virke – Tønder-
svampen har også her gjort sin entré, som 
den gør på udgået træ – og jeg synes, den 
er så smuk.

Et andet sted en ”buket” svampe på en træ-
stamme som en slags ekstra pynt i dagens 
anledning!

Fuglene
Vi har været på ferie et stykke tid her i ok-
tober, og da vi kom hjem, tænkte vi, at fug-
lene da måtte have manglet os – og vores 
foder, for selvom jeg godt ved, at de sag-
tens selv kan finde mad på denne tid af året 
– det bugner jo nærmest af bær og andet 
godt til de fugle, der bliver her – ja, så er 
det jo da nemmere at smutte hen på foder-
grenen, hvor alt hænger til fri afbenyttelse.
Vi havde fyldt godt op med mejsekugler, 
inden vi tog af sted og tænkte, at de var for 
længst væk, når vi kom hjem. -  Det var 
de ikke, de hang der allesammen – og ved 
nærmere eftersyn opdagede vi, at de sim-
pelthen var grønne af mug!! – De hænger 
under tagdækket, men luftfugtigheden må 
have været så stor, at de er mugnede - - - 
Vore fugle er åbenbart bedre vant, så de har 
takket nej til dårlig kvalitetsmad. – Vi skif-
tede selvfølgelig ud og fyldte desuden op 
med masser af solsikkefrø, men det er ikke 
det store tilløbsstykke – der ER altså nok til 
dem i Vorherres skønne natur.
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Vi har fået vores første standfuglvintergæst, 
den lille yndige rødhals der nu i mange år 
har haft vinterhi på vores terrasse i den tæt-
te stedsegrønne kaprifolium – Jeg tror, det 
er den samme som de andre år, men i hvert 
fald er det en af dens efterkommere! – El-
lers er det mest skovspurve og spætmejser, 
musvitter og solsorte, der nu frekventerer 
haven, og det er jo selvfølgelig også i or-
den, men vi er jo bedre vant(!) Nu går vi 
så og venter på trækket fra nord – sjagger, 
kvækerfinke, grønsisken, grønirisk, silke-
hale – osv – vi mangler lidt kolorit!
I mellemtiden kan vi så gå og tænke på, 
hvor mange gange vi har fugle ”flakset” 
ind i vort sprog. Jeg læste for nylig om en, 
der skrev, at han elsker både trækfugle – og 
fugle der trækker ind i sproget (det gør jeg 
også!) – og hør blot nogle eksempler –med 
”dobbelt” betydning:

Jeg har hørt en fugl synge 
At være fri som fuglen
Jeg tager dig under mine vinger
Blind høne finder også et korn
En fjer kan let blive til fem høns
Hver fugl synger med sit næb
Jeg er frisk som en havørn
En svale gør ingen sommer
 - - og mange mange flere

Fugle varsler – de kan være spøgefugle 
eller spottefugle (altså når de påtager sig 
menneskelig forklædning!!) – og de kan 
være spillefugle. De indgår ofte i mytolo-
gisk sammenhæng og kan tillægges rolle 
som budbringere – tænk på Noas due.
Et af mine yngste børnebørn - Benjamin på 
4 år – er ”miljøskadet ” i henseende til at 
interessere sig for fugle (det håber jeg, alle 
mine børnebørn er!)  Han har lært mange af 
dem at kende på vort foderbræt – og hver 
gang vi er sammen, skal han lige låne min 

telefon, så han kan høre de fuglestemmer, 
som han er bekendt med i en lille fugleapp. 
Han kan efterhånden genkende de fleste af 
dem, når han hører dem – og så er min mis-
sion lykkedes!! 
Lige pludselig er er det advent og – jul! – 
Det er svært at forestille sig i dette milde 
efterårsvejr, hvor vi næsten ikke har forladt 
eftersommeren – og sommeren, der næsten 
ikke var der! – Alligevel vil jeg ønske god 
vinter og god adventstid – og ikke mindst 
glæderig jul!
Her på falderebet fik jeg et billede fra min 
svigerdatter, der lige havde været en tur i 
skoven – Jeg går og nynner ”Jeg plukker 
anemoner i november ”- - 

Det er vintertid,
men dagen længes,

fugle små 
på krummebrættet trænges –

spurve, finker, stære,
tavse solsorthære

vil i mindet sommersangen bære.
(KEL)

Britt Lægsgaard
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Nyt fra Birgittaforeningen
På årsmødet indledte vi – traditionen tro 
- med ”Birgittavisen” af K.E.Lægsgaard, 
hvorfra her skal citeres et par vers, som på 
bedste vis kan relateres til  ”Årets gang i 
Birgittaforeningen 2017 ”: 

Tænk at forundes at ånde af skoven -                                                                                                                                     
dens skælvende lys grønne løv,                                                                                                                                            

åndende ind 
hvad der emmer af Krumpens,                                                                                                                       

Birgittas og Steen Steensens støv.       

Trækfugle svinger med styrke i vinger                                                                                                                                    
som gæster til vores galax.                                                                                                                                           

       Gæster fra globen, Birgitta von oben                                                                                                                                          
si’r Gratia vobis et pax.    

       
Vi oplever en stigende interesse for at be-
søge vores by og kirke, og det kan jo ikke 
undre. Personligt står billedet af Mariager 
kirke også lysende klart i min erindring, 
fra vi første gang  besøgte byen, hvilket 
bringer tanken videre til Per Sloth Carlsens 
foredrag på årsmødet, hvor han satte hi-
storien i relief ved at belyse, hvordan det 
ville have set ud for ens indre blik, hvis 
man havde besøgt stedet her helt tilbage i 
klostertiden.                                                                                  

Han kunne her også fortælle om, hvordan 
mindelser om byens historiske udgangsp-

kt. bogstavelig talt befinder sig under ens 
fodsåler, hvorfra små mirakler stadig duk-
ker op og får diverse brikker til at falde på 
plads for historieinteresserede.

Hvem har f.eks. tænkt over at træerne til 
højre i denne allè på kirkegården alle hæl-
der mod øst ?       
Det skyldes simpelt hen, at deres rodnet 
delvis hviler på fundamentet af det gamle 
klosters hovedfløj. Så tak til dig, Per, for 
at vi også denne gang fik et vellykket og 
velbesøgt årsmøde.

I relation til Mariagers interessante historie 
blev der i samarbejde med Mariager kir-
ke også arrangeret et foredrag i aug. md., 
som gjorde særlig indtryk. Dette fandt sted 
i forbindelse med Klosterrutevandringens 
hviledag her i Mariager, hvor kunsthistori-
ker fra AU Hans Henrik Lohfert Jørgensen 
fortalte om ”Birgittas blik – sanselighed 
og kropslighed ud fra Birgittinernes bil-
leder”. Her kom han bl.a. med følgende 
kække bemærkning: ”Hvorfor valfarte til 
Jerusalem, når man kan tage til Mariager! 
”                                                                                                                                                      

Denne bemærkning måske især med hen-
visning til de velbevarede træskærerar-
bejder ”Den lidende Kristus” og ”Kristi 
grav”,  som stadig findes i Mariager kir-
ke, og som i dag vurderes som ganske 
enestående middelalder-kunst. Efter re-
formationen kom skulpturerne ”på mu-
seum”, men i klostertiden havde de en 
funktion i relation til søstrenes åndsliv 
,jfr. kap. 26 i Den Hellige Birgittas klo-
sterregler, hvoraf bl.a. fremgår følgende:                                                                                                     
”Der skal paa et bestemt Sted i Klostret 
være en Grav ligesom en Begravelse, der 
altid skal være aaben, til hvilken Søstrene 
skal gaa ud hver Helligdag og Søgnedag 
efter Terts, og medens Abbedissen med to 
fingre tager lidt Jord og kaster det fra sig, 
læses salmen: De profundis med en Bøn 
således: ”Herre Hellige Fader, du som be-
varede det Legeme, som du tog for din Søn 
fra Jomfru Maria, uskadt i Graven og op-
rejste det ufordærvet. Vi bede dig, at du vil 
bevare vore Legemer rene og ubesmittede i 
din allerhelligste Tjeneste, og styr vor Vej i 
denne Verden ...  
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Mariager gemmer på en enestående hi-
storie, som bringer mindelser til middel-
alderens tænkning, åndelighed og sym-
bolsprog. Bynavnet har som bekendt sit 
udgangspunkt i ”Marias Ager”, i og med 
byen voksede op omkring det kloster som 
Birgittinerne opførte ”til ære for jomfru 
Maria”, men hvordan stedet har set ud her 
forinden, og hvad man har kaldt det, kan 
der jo nu kun gisnes om. 

Som sagt har der været megen interesse 
for at besøge Mariager i årets løb. I august 
kunne vi således glæde os over gæster fra 
både nær og fjern, idet foreningens besøg 
fra Maribo faldt sammen med kirkens be-
søg fra HongKong, hvor muligheden for 
fællesarrangementer så medvirkede til, at 
det blev en ganske særlig oplevelse for alle 
parter. 

Den Danske Klosterrutes Jubilæumsvan-
dring nåede også til Mariager i august 
måned. Med Anette Klattrup som stifinder 

vandrede en gruppe af vor tids pilgrimme 
her ad Birgittarute fra Viborg til Mariager, 
hvor de blev modtaget i kirken af vores 
sognepræst til en stemningsfuld andagt.      
Efter en velfortjent hviledag fortsatte van-
dringen videre nordpå, hvor den ialt 2300 
km lange vandring gennem Danmark blev 
afrundet d. 24. sept. på højtidelig og festlig 
vis med en Fest-Gudstjeneste i Abildgaard 
kirke i Frederikshavn med biskoppen som 
prædikant.  
Inden længe kan vi så glæde os til udgivel-
sen af guidebogen over Den Danske Klo-
sterrutes strækning fra Viborg til Aalborg 
– hvor beskrivelsen af Birgittaruten her til 
Mariager indgår.

2017 blev så endelig også året, hvor Birgit-
taforeningen fik udgivet Pastor Schrøders 
håndskrevne ”Vejledning for besøgende i 
Mariager”fra 1899. Så hvis man mangler 
en interessant mandelgave, er her et for-
slag:
                                                                                                                                      

Det hedder sig at Den Hellige Birgitta al-
lerede i 1300 tallet sørgede for, at Bibelen 
blev oversat fra latin til modersmålet, og 
at prædikerne i Birgittinernes klosterkir-
ker var de rene tilløbsstykker, fordi præ-
stemunkene efter hendes forskrift skulle 
bruge ”faa og enfoldige ord, grundede på 

Læsning af den hellige Skrift - og tillempet 
Tilhørernes Evner”. (fra  Aabenb. 23)              
Pastor Chr. Schrøder slutter også sit lille 
skrift fra 1899 med følgende:                
”Det dæmrede da også allerede for Den 
Hellige Birgitta og for hendes klostergivne 
Søstre, og derfor vil det også ikke mindst for 
hver den, der here er kommet til personlig 
Klarhed, og for hver den, der higer derefter, 
være af en særegen betagende Tiltrækning 
at besøge Mariager Kirke, og der dvæle ved 
Minderne om den gamle Birgittinertid.”    
                                                                                   
31. oktober  fejres så 500 året for reforma-
tionens indførelse. Gad vide om Luther må-
ske ikke også har hentet en vis inspiration 
hos Birgitta ?   

Med tak for en altid positiv opbakning og 
medvirken i det forløbne år – ikke mindst til 
Mariager kirke og menighedsråd – ønskes 
alle en rigtig glædelig Jul og et velsignet 
Nytår.           

f/Birgittaforeningen / 
Helga Moos Iversen                                                                                               

N.B. 
Hellig 3 kongers vandringen med Jørgen Kruse 
er i år d. 27. december, kl. 14 fra kirkens parke-
ringsplads.

Reception 
Den 26. januar 2018 kl. 13.00 

afholdes reception i anledning af 
udgivelsen af en ny guidebog som 

omhandler Den Danske Klosterrute fra 
Viborg til Aalborg via Mariager 

Bogens forfattere og biskop Henrik 
Wigh-Poulsen vil tale ved receptionen.
Efter receptionen vil der være pilgrims-

andagt ved Jacob Krogh Rasmussen 
og dagen afrundes med samvær og 

pilgrimssuppe.
Alle er velkomne
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Julekoncert - julesalmemaraton - nytårskoncert og svensk folkemusik
Julekoncert med Klosterkoret
“En rose så jeg skyde”
Onsdag d. 6. december kl. 19:30 (gratis adgang)
Ingen jul uden julemusik. Julen varer længe, synger vi i en kendt julesang, men sandhe-
den er, at julen er ganske kort.  Jesus fødes d. 24. - 25. december og det er det. 
Ikke desto mindre er det tilladt at synge om Jesu fødsel hele december, og det gør vi. 
Klosterkoret synger et program både med Christmas Carols akkompagneret af kirkens 
orgel, men også en afdeling a cappella satser sunget fra kirkens kor.
Efter koncerten er det et hyggeligt lille æbleskive-nach-spiel i klostret.

Julesalmemaraton
Søndag d. 17. december kl. 19:30 (gratis adgang)
Sædvanen tro afholdes der i december julesalmemaraton i Mariager Kirke.
Der synges i år uddrag af i alt 20 advents- og julesalmer i stearinlysets skær.
Alle tekster vises på storskærm og kirkens kor medvirker også.
Kom og vær med til decembers største “syng-sammen-oplevelse”

Nytårskoncert med franske og engelske toner
Søndag d. 7. januar 2018 kl. 16:00 (gratis adgang)

2017 var som bekendt reformationsåret, og der er blevet spillet rigtig meget tysk musik 
og musik med afsæt i reformationen. 
Når årets første koncert løber af stablen er programmet garanteret ”non-reformation”. 
Fransk musik af komponisterne Jehan Alain og de to store romantikere César Franck 
og Léon Boëllmann. Ind imellem det franske spilles iørefaldende musik af englænde-
ren Ralph Vaughan Williams. Som ved alle nytårskoncerter sidder kirkens organist ved 
kirkens store orgel.  

Tværfløjte, bas og orgel spiller bl.a. svensk folkemusik
Fredag d. 23. februar 2018 kl. 19:30 (gratis adgang)

De tre musikerer Anders Jormin, Karin Nelson og Jonas Simonsen indspillede i 2016 
en cd i Mariager Kirke.
Det er uddrag af denne cd, der er på programmet, når de tre musikere giver koncert med
den ret sjældne kombination af tværfløjte, gulvbas og stort kirkeorgel.
Der er både samisk musik, improvisation, egne kompositioner og klassisk musik af 
bl.a. Bach på programmet.

6. december

17. december

7. januar

23. februar


