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Menighedsrådsmøder
Mangler nye datoer

Sted:
Valgforsamling og møder
afholdes i Klostersalen.
Menighedsrådsmøderne er
offentlige. Dagsorden og
efterfølgende referat kan findes
på kirkens hjemmeside og på
opslagstavlen i klosterudstillingen.

”Rør blot ikke ved min gamle jul”

Sådan lyder det i det sidste vers i Peter Fabers berømte julesang ”Sikken voldsom
trængsel og alarm”, og om nogen højtid er
december og julen traditionernes tid. Her
skal tingene helst gerne foregå på samme
måde som sidste år, forrige år, ja måske
helt som tidligere generationer gjorde dem.
Julefrokoster, julebesøg, trængsel og alarm
med gaveindkøb og selveste juleaften med
kirkegang, and og flæskesteg på bordet og
gaverne under træet.

Men året 2020 har ikke været traditionelt
på ret mange måder - dårligt var det begyndt, førend COVID-19 gjorde sit indtog
og vendte op og ned på vores samfund i
en sådan grad, at Peter Faber i hvert fald
ikke ville kunne genkende ”de gode gamle
dage” – heller ikke i kirken, som på mange
måder jo er en institution, som står vagt om
traditionen - ikke mindst ved juletid. For
hvad er juleaften uden kirkegang?
Findes der meget andet så stemningsfyldt
som en fyldt Mariager kirke med voldsom
trængsel og alarm, folk på alle bænke, på
trapperne op til pulpiturerne og knæfaldet
rundt om altret? Men også den tradition har
med COVID-19 fået sig et skud for boven.

Det er der ingen myndigheder noget sted i
verden, tror jeg, som vil tillade, som tingene ser ud nu, og i kirken her hos os forsøger
vi så at finde løsninger til julens gudstjenester, så godt som vi kan. Lillejuleaften den
23. dec. vil vi forsøge os med en julegudstjeneste, som tager forskud på juleaften,
præcis som mange børn også får lov til at
tage forskud med en lille gave inden den
store gaveuddeling om aftenen, og vi optager også en julegudstjeneste, som lægges
på kirkens Facebookside selveste juleaftensdag. Juleaftensdag har vi også udvidet
de tre normale gudstjenester til fire – dog
med pladsbestilling og kun til de første
hurtige 110 pr. gudstjeneste, da dette er sat
som max. Måske et lille antal i forhold til
traditionen, men så absolut nok til at skabe
den rette stemning!
For det er jo ikke den overfyldte julekirke, de manglende julefrokoster og alle de
andre skønne arrangementer, som vi alle
nu må aflyse, det i virkeligheden drejer sig
om, og det må vi ikke glemme, hvor nemt
det ellers kan være i vores COVID-19- depression. Julen – fejringen af Jesu komme
til verden – er om kærlighed og fællesskab,

også på afstand. Og ligesom COVID-19
udfordrer os i kirken til at tænke i alternative baner bl.a. med hensyn til julens
gudstjenester, tvinger os alle til at tænke i
alternative baner med hensyn til alle vores
arrangementer og visitter, så lad os også
bruge anledningen til at tænke i alternative
baner for, hvordan vi kan vise hinanden, at
den grænseløse kærlighed, som Jesu komme til verden åbenbarer – hvordan det fællesskab, som vi bydes ind til, fortsat kan
favne os! Hver på vores måde til dem vi
holder af, kender og møder sådan helt tilfældigt! For nok kan vi ikke undgå at røre
ved Peter Fabers gamle jul, men hvis vi
evner at holde fast ved indholdet, det som
giver Julen værdi, så vil det måske vise
sig, at det vigtigste alligevel står tilbage på
trods af manglende ”voldsom trængsel og
alarm!”
Jeg ønsker alle en god jul og et velsignet
nytår.
Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
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Kirken i verden - På markene uden for Bet Lehem

Min familie og jeg har besøgt Betlehem
mange gange, men én af gangene var særlig
på den måde, at vi var der december måned og fejrede julen i Betlehem. Min mand
havde studieorlov, og jeg koblede opholdet
sammen med mit ph.d.-projekt. De to yngste børn fik lov at gå i skole på Dal al Kalima, den lutherske kirkes skole, og til selve
juleaften kom også vores to ældste børn
sammen med mine forældre.
Det blev en jul, som vi aldrig glemmer.
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D. 24. december begyndte med, at de israelske myndigheder tillod den romersk
katolske patriark at passere muren og besøge Fødselskirken i Betlehem. Mange af
Betlehems kristne tog opstilling langs vejen
for at vinke, mens israelske soldater til gengæld havde placeret sig med maskinpistoler på hustage langs ruten. En modstridende
oplevelse.
Senere på dagen sad vi i solen og udvekslede små julegaver. Jeg havde pyntet en stor
rosmarin som erstatning for grantræet derhjemme. Det var en fin duft.
Så blev det tid til den lutherske gudstjeneste i ’Julekirken’, og som i Danmark måtte
vi komme i god tid for at få en plads, for
der var tæt pakket. Familierne med børn og
gamle kom i deres festtøj. Vi hørte julens
glade budskab, sang de traditionelle julesalmer og ønskede hinanden glædelig jul.
Det hele lignede vores sædvanlige juleaf-

tensgudstjenester her i Danmark, bortset fra
at alt jo foregik på arabisk. Glæde og forventning var tændt i vores øjne.
Julemiddagen indtog vi i et stort telt på
’Hyrdernes Mark’ lidt uden for Betlehem.
Menuen var grillede lammekoteletter, og
det smagte herligt.
Herefter overværede vi en kort nadvergudstjeneste i en grotte – måske var det sådan en
grotte, som var Jesu fødested.
Det var ud på aftenen, og nu delte vi os.
Mine forældre tog tilbage til vores opholdssted og mødtes med andre til julehygge,
mens vi yngre fejrede julen på ’Manger
Square’ sammen med mange lokale fra
Betlehem. Et kæmpestort juletræ var tændt
midt på pladsen, mange havde festhatte på,
et musikband spillede på en scene, og kaffevogne rullede rundt og forsynede glade
folk.

Til sidst lykkedes det nogle af os at komme
til midnatsgudstjeneste i ’Fødselskirken’
sammen med mange, mange flere – lokale
og internationale – og den palæstinensiske
præsident Mahmoud Abbas.
Vi gik hjem midt om natten. Jeg tænker,
at vi havde det lidt, som da hyrderne gik
hjem den nat, hvor englene havde sunget
for dem, og hvor de fandt det lille nyfødte
barn i krybben.
Sognepræst Edith Mark

JULEEVANGELIET

’I den samme egn var der hyrder, som
lå ude på marken og holdt nattevagt
over deres hjord.
Da stod Herrens engel for dem, og
Herrens herlighed strålede om dem, og
de blev grebet af stor frygt.
Men englen sagde til dem: »Frygt
ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et
barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«
Og med ét var der sammen med englen
en himmelsk hærskare, som lovpriste
Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og
var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til
Betlehem og se det, som er sket, og
som Herren har forkyndt os.«
De skyndte sig derhen og fandt Maria
og Josef sammen med barnet, som lå i
krybben.
Da de havde set det, fortalte de, hvad
der var blevet sagt til dem om dette
barn, og alle, der hørte det, undrede sig
over, hvad hyrderne fortalte dem; men
Maria gemte alle disse ord i sit hjerte
og grundede over dem.
Så vendte hyrderne tilbage og priste og
lovede Gud for alt, hvad de havde hørt
og set, sådan som det var blevet sagt
til dem.
Luk 2,8-20.

Nyt fra menighedsrådet

Kære Mariager Sogn

Valgforsamlingen den 15. september blev
en god aften. Efter flere måneders forarbejde og snak om sognelivet i Mariager fik vi
sammensat et bredt menighedsråd med 7
medlemmer og 3 stedfortrædere. Alle med
interesse i at løse kirkens opgaver de næste
4 år.
Som formand nu i 8 år og snart 20 år i rådet er tiden inde til formandsskifte. Det har
været spændende, men også udfordrende at
være formand og de sidste 4 år også kontaktperson for medarbejdere.
De næste 4 år vil jeg stadig være medlem
af rådet og primært arbejde med kontakten til alle jer i sognet. Jeg vil gerne være
ambassadør for vores folkekirke og styrke
samværet omkring kirken – fællesskab og
kaffe. Heldigvis har vi nu snart i mange år
haft kirkekaffe lige efter gudstjenesten hver
søndag. Et godt sted at starte, efter spændende prædikener og salmesang, en samtale
der kan bygges videre på i ugen. Højskoleformiddag hver 14. dag er det andet sted,
jeg nyder med spændende indlæg og god
efterfølgende snak.
Efterårets farver uden for vinduet med
udsigt til kirkegårdens pragt og den flotte
hvide klosterkirke i baggrunden er en fantastisk ramme om vores liv her. Her samles
kræfter, og det dejlige liv i Mariager nydes.
Preben Andersen, afgående formand

Menighedsrådet:

En stor tak til det afgående råd for fire gode
år med spændende debatter og godt samarbejde.
Alt godt til de fire afgående medlemmer:
Lene Lundsgaard, Karen Iversen, Lisbet
Kjærgaard, Elisabeth Arnfalk.
Velkommen til de nye i rådet:
Eva Elmose, Poul Bo Nilsen, Helle Qvor-

trup, Morten Seiling samt Bjarne Thomsen
og Susanne Riise (stedfortrædere)
På gensyn til de fortsættende rådsmedlemmer:
Jørgen Simonsen, Peder Larsen og Preben
Andersen og Anna Hadsund (stedfortræder)
Også stor tak til kirkeværge Jens Greve og
bygningssagkyndig Leif Høgh.

Uden frivillige går det ikke

Heldigvis har vi udover rådet mange frivillige omkring kirken. Derfor en stor tak
til alle jer der bakker op omkring Mariager
Sogn både med tanker og handling.
Tak til kirkebladsuddelere, og til gruppen
omkring Formiddagshøjskolen, til havefolk, samt til gruppen med dåbskludestrikkerne, Birgittaforeningen og alle I andre.
Desværre bliver der ingen større julefrokoster og fester i år pga. corona. Heldigvis
har vi vores store kirke, hvor vi kan mødes
uden at være for tætte.
Vi må finde sammen i mindre grupper og
holde øje med, at ingen bliver helt alene. En
ven, et smil, et venligt ord, en lille blomst
ønsker vi til alle.
Nu falmer skoven trindt om land… men efter vinter kommer vår med sommer, sol og
kærne.

Ansatte

Heldigvis har vi i sognet et godt team af
medarbejdere. De mange forskellige funktioner - kombineret med varieret timeantal
- stiller store udfordringer, når intet må fejle
(i det mindste ikke så vi opdager det). Jeg
synes, det lykkes rigtig godt både ude og
inde. Stor tak til jer alle.

De ni læsninger

Den 3. søndag i advent holder vi en stemningsfuld aftengudstjeneste med de ni læsninger. Det bliver med levende lys både
udenfor og indenfor i kirken.
Med de ni læsninger fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som
den beskrives i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra
England – og traditionelt er det jo en musikgudstjeneste med store kor. Vi har dog
lavet en tilpasset udgave og vil glæde os
over menighedens salmesang ind imellem
bibelteksterne:
1. Læsning:
Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning:
Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning:
Salme 88,2-8
4. Læsning:
Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning:
Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning:
Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning:
Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning:
Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning:
Johannesevangeliet 1,1-14

Alle i sognet ønskes en glædelig jul
og et godt nytår!
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Familiegudstjenester

Familiegudstjenesterne starter op igen.
Fastelavnsgudstjeneste
søndag den 14. februar kl. 14:00
Efter fastelavnsgudstjenesten slår vi
”katten-af-tønden” i klosterhaven.
Når kattekonge og kattedronning er
fundet og slikposerne uddelt, er der
varm kakao og fastelavnsboller til alle.
Børn må meget gerne komme
udklædte!

Børn & unge

Minikonfirmander
Normalt indvarsler det nye år også en
ny omgang minikonfirmander, Mariager kirkes tilbud til alle elever i 3.
klasse. På grund af coronasituationen
har vi dog valgt at udskyde opstarten til
senere.
3. klasserne vil få besked direkte, når
minikonfirmand forhåbentligt starter op
i foråret.

Gå juleevangeliet!
I påsken var det muligt for børn og
voksne at ”gå påskeevangeliet” på kirkegården langs Klostergade.
I julemåneden vil det være julens fortælling fra bebudelsen til hyrdernes besøg i stalden, som vil hænge på træerne,
og med et flot billede og en lille tekst er
der noget for både børn og voksne!
Vandringen starter ved lågen over for
Kirkepladsens blomster.
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Julekoncerter

Mariagerfjord Juniorkor
Mariager kirke inviterer
den 10. december til to
julekoncerter med
Mariagerfjord juniorkor.
Glæd jer til en aften med varm
julestemning og rytmisk kormusik
i særklasse.

Kort digital
julegudstjeneste
Måske vil du i år foretrække at se julegudstjenesten fra Mariager Kirke på
skærm derhjemme i stuen?
Den 24. december viser vi en kort julegudstjeneste, som kan ses på kirkens
hjemmeside eller via kirkens Facebook-side.
Begge præster, organist og solosanger
deltager.

Birgittaforeningens
julevandring

Traditionen tro afholder vi
julevandring med De tre vise Mænd.

Søndag den 27. december
Kl. 14.00
Vi mødes på P-pladsen ved
Mariager kirke.
Ruten er på ca. 2 km og foregår i
roligt tempo i kuperet terræn.

Juniorkoret er et elitepigekor fra
Mariagerfjord Korskole med 30
sangere i alderen 11-13 år.

Koncerterne er kl.18 og kl. 20,
og varer 45 minutter.
Der er sørget for, at alle gældende
retningslinjer bliver overholdt, så du
kan være tryg før, under og efter
koncerten.
Der er gratis entré, men pga. corona
er der kun udbudt 70 billetter til
de to koncerter - i samarbejde med
Mariagerfjord Korskole.
Du kan bestille dine billetter ved at
kontakte:
Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen
på mail jdkr@km.dk eller
telefon 21441054.
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Mariager kirkes vinterstudiekreds

”Så bliver da tro, håb og kærlighed
disse tre, men størst af dem er
kærligheden.”

Således står der i vers 13 i kapitel 13 i Paulus Første brev til Korintherne. Og netop
Tro, Håb og Kærlighed vil være temaerne
for vinterens studiekreds – for hvad betyder ordene egentlig, hvad hører vi, når de
nævnes, og hvad lægger vi selv i dem?
Med udgangspunkt i et kort oplæg af sognepræst Jacob Krogh Rasmussen på baggrund af ”Tænkepauser” fra Aarhus Universitetsforlag vil aftenens tema blive sat
ind i en kristen kontekst, og vi vil sammen
se nærmere på, hvordan vi opfatter begreberne, og hvad de betyder for os.
Studiekredsen kræver ingen forkundskaber, intet skal læses på forhånd, blot nysgerrighed på tro og kristendom. Alle er vel-

komne og alle coronarestriktioner vil blive
overholdt.
Vinterstudiekredsen finder sted på følgende datoer:

TRO

Torsdag den 11. februar
kl. 19:30

HÅB

Torsdag den 25. februar
kl. 19:30

KÆRLIGHED

Torsdag den 11. marts
kl. 19:30
Sted: Konfirmandlokalet i Klostret.

Formiddagshøjskolen

Efterårets Formiddagshøjskole fik en ny
form, da vi flyttede foredragene fra Klostersalen til kirken. Lokaleskiftet var begrundet i faren for COVID19. Kirkerummet er meget større, og vi kan derfor bedre
holde afstand. Pga. lysforholdene er det
en udfordring, når foredragsholderen skal
vise billeder – og vi savner jo det gode
smørrebrød, men foreløbig fortsætter vi i
kirkerummet.
På et planlægningsmøde besluttede vi at
aflyse juleafslutningen d. 8. december,
men vi vil satse på at genoptage Formiddagshøjskolen i kommende forårssæson.
Foredragsholderne er ikke fundet endnu.
De annonceres senere.
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Der vil være foredrag på følgende tirsdage fra kl. 10.00 til 12.00:
9. Februar og 23. februar
9. marts og 23. marts
6. april

Formiddagshøjskolen er åben for alle.
Prisen er 30 kr.
Der er ingen medlemskab eller tilmelding.
Det er blot at møde op!

Nyt fra kirkegården

Da dette indlæg blev skrevet i uge 44, var
vi ca. 1 uge inde i grandækningssæsonen.

tænde ca. 200 lys, som vi sætter langs stien
tværs over kirkegården.

Vi har heldigvis haft lidt nattefrost, så forhåbentlig er vores grandæknings materiale
afmodnet, så vi ikke risikerer, at det taber
nålene i løbet af vinteren.

Januar 2021 vil gravstedsindehavere, som
har ydelser med årlig regning, modtage
deres årlige faktura i e-boks (hvis man har
det), ellers kommer fakturaen i brev.

Vi har ca. 350 gravsteder, hvor der er bestilt granpyntning på. Vi grandækker både
knæliggende på gravstedet, men gør også
det, som vi har gjort de sidste par år, nemlig
at grandække på plader indendørs, som vi
så lægger ud på gravstedet og derefter pynter færdig knæliggende.

Vintermånederne vil blive brugt til at få afviklet nogle afspadseringstimer, så der vil
være mindre personale at se på kirkegården.

Grandækningen plejer vi at være færdige
med ca. en uges tid inde i december.
Blandt personalet har der været en udfordring rent arbejdsmæssig, da vores ene kirketjener desværre var så uheldig at brække
begge arme. Vi har valgt, at vores medhjælper på kirkegården (Lene), som blandt andet også afløser i kirken ved kirketjenernes
ferier og fridage, er vikar for kirketjeneren
ved dennes fravær. Lene er jo i forvejen
inde i kirketjenerarbejdet, så det er jo nemt
for hende at træde til som vikar. Med denne
løsning på vikar til kirke/kloster kom vi så
til at mangle medhjælpertimer på kirkegården, men vi var så heldige, at vikaren vi
havde inde i grandækningsperioden 2019
(Bjarne) straks kunne træde til og tage disse timer. Her under grandækningsperioden
har vi blandt andet også haft 2 personer i
praktik, og det, de arbejdede med, var jo
især løvsamling og grandækning.

Der er også altid nogle projekter både ude
på kirkegården, men også inde i vores graverbygninger, der bliver klaret her i den
mørke tid.
Kirkegårdspersonalet ønsker en glædelig
jul og et godt nytår.
Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Lørdag d. 27. februar 2021 kl. 10.00
Foredrag v. Elsebeth Aasted Schanz,
leder af Dansk Plakatmuseum, Århus:

”Genforeningsplakater”
Foredraget sætter fokus på de
afstemningsplakater, der blev anvendt
frem mod grænsedragningen i 1920.
De blev fremstillet i rigelige mængder og
klæbet op overalt, hvor de kunne møde
vælgerne ansigt til ansigt.
Plakaterne koger begivenheden ind til en
historisk maggiterning med den saft og
kraft, der huserede i tiden.
Foredraget ledsages af en powerpoint,
så det er muligt at se de plakater, der
omtales.
Kl. 12.30 fortæller lærer Jenny Lyngaa
om genforeningssten i nærområdet.
Kl. 13.30: Generalforsamling.

Meget ser anderledes ud her under disse
coronatider. Juleaftenstjenester i kirken vil
ikke foregå på samme måde, som de plejer,
men noget, som ikke bliver ændret på, er
julebelysningen på kirkegården. Vi vil stadig, som vi plejer juleaftenseftermiddag,
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Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
2. O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!
3. Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
4. O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.
5. Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.
6. Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!
7. Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.
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Salmer til juleaften
8. Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

9. Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.
Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1852

Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og
kønt,
skal aldrig den glæde miste.
2. Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.
3. Frelseren selv var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.
B.S. Ingemann 1839.

Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!
2. En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!
3. Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!
4. Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!
5. Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!
6. Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!
7. På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!
8. Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!

Salmer til juleaften
9. Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!

10. Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!
Latin 14. årh. Tysk 1545. Dansk 1544. 1569.
N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.

1. Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
2. Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
3. Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann 1850

Mariager Kirke
ønsker alle en glædelig jul
og et velsignet nytår
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December

Gudstjenesteliste

Døbte

06. kl. 10.00

2. søndag i advent

Lukas 21,25-36

JDKR

13. kl. 19.00

3. søndag i advent

De ni læsninger

EM

20. kl. 10.00

4. søndag i advent

Johannes 1,19-28

JDKR

23. kl. 16.00

Lille juleaften

Lukas 02,1-14

JDKR

24. kl. 10.00*

Juleaften

Lukas 02,1-14

JDKR

24. kl. 12.00*

Juleaften

Lukas 02,1-14

JDKR

24. kl. 14.00*

Juleaften

Lukas 02,1-14

EM

24. kl. 16.00*

Juleaften

Lukas 02,1-14

JDKR

25. kl. 11.00

1. Juledag

Lukas 02,1-14

EM

26.

Vi henviser til omegens kirker

27. kl. 10.00

Julesøndag

31. kl. 23.30

Nytårsaften

03. kl. 10.00

Helligtrekongers søndag

Matthæus 2,1-12

EM

10. kl. 10.00

1. søn. e. helligtrekonger

Lukas 2,41-52

JDKR

Inge Rytter Ladefoged Jensen
født Ladefoged

17. kl. 10.00

2. søn. e. helligtrekonger

Johannes 2,1-11

JDKR

24. kl. 10.00

Si. søn. e. h3k

Matthæus 17,1-9

JDKR

Hilda Kirstine Andersen født Nielsen

31. kl. 10.00

Søndag septuagesima

Matthæus 20,1-16

EM

Januar

Februar

Lukas 2,25-40

JDKR
JDKR

Sofia Westfall Jørgensen
Theodor Hee Dreyer
Elias Holse Wilhelmsen
Victor Lykke Christensen
Nete Nielsen
Vester Arevad Dorscheus
Sommer Sophia Stagsted Matthiesen
Cille Bøcher Christiansen
Lucas Aaberg Brix Christensen
Philip Le Straarup
Milas Falch Kannegaard
Kasper Ejsten Kristensen

Begravede og bisatte

Randers Nordre Kirkegaard

Edith Juhl født Nørholm
Ester Voldsted Christensen født Hansen

07. kl. 10.00

Søndag seksagesima

Markus 4,1-20

EM

14. kl. 10.00

Fastelavns søndag

Matthæus 3,13-17

JDKR

Familiegudstjeneste

Tøndeslagning

JDKR

21. kl. 10.00

1. søn. i fasten

Matthæus 4,1-11

EM

28. kl. 10.00

2. søn. i fasten

Matthæus 1521-28

JDKR

14. kl. 14.00

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen EM = Edith Mark

* Husk at reservere pladser på forhånd
JDKR: Jacob Duevang Krogh Rasmussen - EM: Edith Mark
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Siden sidst

På grund af COVID-19 må der kun deltage
110 kirkegængere pr. julegudstjeneste, og
derfor har vi udvidet antallet af tjenester til
fire.
Pladsbilletterne til de fire gudstjenester kan
afhentes i Mariager Boghandel eller ved at
kontakte sognepræsterne.

Derudover tilbyder vi en lillejuleaftens-julegudstjeneste den 23. december kl. 16:00,
samt en ”online-julegudstjeneste”, som vil
være at finde på Mariager kirkes hjemmeside og Facebook side den 24. december.

Esther Vera Andersen født Laursen
Olga Andreasen født Christensen
Sønder Onsild Kirkegård

Vester Lewis Christensen
Arden Kirkegård

Grethe Hagen Nielsen født Sørensen
Karl Kristian Munk
Conny Solvej Grøn født Hagen
Anders Christian Madsen
Pia Schmidt
Helene Rask Tougaard født Iversen

Siden sidst
Viede

Angelica Bagay Madayag &
Hans Aage Koller Nielsen
Natalie Nielsen &
Jimmi Friborg Sørensen
Pia Holck Camin &
Thomas Lykke Larsen
Christina Præstegaard Mikkelsen &
Martin Rye Pedersen
Julie Seung Hee Christiansen Malm &
Simon Rhode Malm
Cathrine Celina Walsted Larsen &
Rasmus Tranum Villadsen

Kirkebilen

December

08. kl. 10.00
09. kl. 09.30
09. kl. 10.30
10. kl. 10.00
10. kl. 18.00
10. kl. 20.00
14. Formiddag

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

18. Formiddag
27. kl. 14.00

Børnehavejulegudstjeneste
Børnehavejulegudstjeneste
Børnehavejulegudstjeneste
Børnehavejulegudstjeneste
Julekoncert med Mariagerfjord Juniorkor
Julekoncert med Mariagerfjord Juniorkor
Fælleskoncert for indskolingselever i den
sydlige del af Mariagerfjord Kommune.
Skolejulegudstjenester
Julevandring med Birgittaforeningen

03. kl. 16.00
06. kl. 17.30
30. kl. 16.00

Nytårskoncert festlig orgelmusik (gratis)
Menighedsrådsmøde
Kyndelmissekoncert med Tirilil (50 kr.)

Kirken
Klostersalen
Kirken

02. kl. 17.30
04. kl. 19.30

Menighedsrådsmøde
Koncert med cellisten Andreas Brantelid
Koncerten er arrangeret af Hobro Musikforening. Billetter á 120 kr. kan købes via www.
himmerlandsbilletten.dk - evt. ved døren.
Formiddagshøjskole
Studiekreds
Formiddagshøjskole
Studiekreds

Klostersalen
Kirken

Januar

Februar

Det er muligt at bestille kirkebilen til
gudstjenesterne ved at ringe til
Fjordens Taxa Tlf.: 98 57 57 10
Senest søndag kl. 8.00, men gerne en
af de foregående dage.

Andre aktiviteter

09. kl. 19.30
11. kl. 19.30
23. kl. 10.00
25. kl. 19.30

Kirken
P-pladsen

Kirken
Klosteret
Kirken
Klosteret

Vi tager forbehold for, at arrangementer kan aflyses pga.
CORONARESTRIKTIONER

Fjordvang
Siden Danmark lukkede ned i marts måned, har vi ikke haft adgang til Fjordvang
med de månedlige gudstjenester eller de
ugentlige eftermiddage, hvor vi mødtes til
kaffe, fællessang og fortællinger.
Vi ved jo, at det sker for at skærme ældre

medborgere mod at blive udsat for smitte
med coronavirus, men det er meget trist, at
tingenes tilstand er sådan.

Vi håber, at I holder ud til det lysner, og
alt åbner op igen. Vi glæder os meget til at
være sammen med jer igen!

Vi præster opfordrer jer til at ringe til os,
hvis I gerne vil tale med en præst. Vi kommer også til hver enkelt af jer, hvis I beder
om hjemmenadver.

Jacob og Edith
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Det regner frugt
oktoberrødt
på marker og i haver.
På høje tid
at synge tak
for årets gode gaver.

Oktoberrødt og gyldent

i et efterårscauseri, dens farver er ubeskrivelige i deres rødme, derfor er jeg nødt til
at vise den – tit! – Det er en af den slags,
man ikke kan se sig mæt på – den tiltrækker
ens blik hele tiden, og når den så pludselig
har tabt alle blade, kan man blot kigge på
det broderi, de har skabt under træet, hvor
farverne langsomt aftager og til sidst bliver
jord i jorden - og giver næring til næste års
vidunderlige bladsætning.

(KEL)

Når jeg skal skrive om mine naturiagttagelser - hvilket jeg jo gør, de fire gange om året
hvor jeg skriver til dette kirkeblad – læser
jeg altid, hvad jeg skrev sidst – altså på
samme tid sidste år. Dengang skrev jeg om
en frostskinger morgen med skær kulde i
luften på vores morgentur – og tung tågedis
i dagene forinden lige netop de sidste dage
i oktober og de første i november. – I år kan
jeg berette om den luneste novemberdag i
90 år!!- den 2. november. Der, hvor jeg
befandt mig, målte vi 16 grader, men jeg
hørte, at der sine steder var målt næsten 18.
Det mærkelige var, at det faktisk stormede
ret meget, men da det kom fra sydvest havde det ikke den store indflydelse på temperaturen, så man kunne faktisk gå rundt i sin
skov og have uden overtøj – mærkeligt og
lidt skræmmende - -

Samme have og skov var indtil stormen
klædt i de skønneste skønneste gyldne nuancer, og efter den lå alle bladene på jorden
og gav et nærmest overjordisk lys højt op i
himlen, fordi alle træerne nu var bladløse,
og lyset kunne sprede sig i hele rummet.
Det er jo ikke svært at skulle beskrive efteråret og dets mangfoldighed af farver –
man kan jo næsten blive høj af lyset og luften. – Lige udenfor min spiseplads står en
efterhånden ret stor blodbøg side om side
med en grøn bøg – det er sådan en ”speciel
slags”, som jeg ikke har set andre steder.
Vi har fået dem af en mand, der selv havde
”lavet” dem – de er 17 år, og da vi fik dem,
var de vel et par meter – nu er de nok 10
m – buskede og brede. Jeg ville ønske, jeg
i dag kendte manden, så jeg kunne få flere,
for de er smukke på en helt speciel måde –
både i løvspring og løvfald. – Farverne er
anderledes end på de andre bøge – og farveændringen sker på en anden måde – jeg
sætter et foto i af dem, men det yder dem
på ingen måde retfærdighed i forhold deres
unikke farver.
Udenfor mit andet vindue står en japansk
dværgahorn – og den har jeg vist haft med i
dette blad nogle gange, men den er et must
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Et andet træ, som jeg altid har elsket, er
lærketræet – Her i skovhaven i Alstrup krat
fandtes ingen lærketræer, da vi overtog
”skoven” – men vi fandt nogle små rundt
omkring i omegnen, som vi plantede her i
vores skovhave - og de har nu nået en anseelig højde og står med deres guldfarve og
lyser – ligesom de er nogle af de første grene, jeg tager ind i det tidlige forår og pynter
med påskeæg.

Der er andre træer og buske, der er uundværlige i en have - og her kommer sommerfuglebuskene ind som en af de vigtige.
Jeg nævnte i sidste blad, at de var overdådigt blomstrende i år – og så kom de ovenikøbet med en efterblomstring i den lune
sensommer, og her blev vi observatører
på en meget pudsig og aggressiv adfærd.
– Der var mange forskellige sommerfugle
i buskene, og de er jo smukke alle sammen – særligt holder jeg af admiralen, og
det var hos den, vi opdagede et drama! –
Gedehamsen, som er en ret stor hveps (der
findes ret mange arter, men vi tror, at den
vi så her, er den store af slagsen) kan være
ret sulten, og når den vil have mad, er den
ret aggressiv. Nu sker det jo, at admiralen
kan være lidt beruset, når den har nydt den
gærede frugt, og det har gedehamsen nok
erfaring for, så den gik voldsomt til angreb
på admiralen i det håb, at den kunne klippe
vingerne og få en lækkerbisken – men den
gjorde regning uden vært – admiralen havde holdt sig sober, så den var alt for hurtig
for den lidt tunge gedehams! Faktisk var
det en daglig foreteelse, der udspillede sig
i sensommeren, mens vi kunne sidde i solen i vore magelige pensioniststole og være
tilskuere til naturens drama - - -

Et andet sted, hvor jeg er daglig tilskuer, er
hos ”mine” rådyr – mor og de to lam, som
jeg skrev om i sidste blad. De har simpelthen boet her – dette er deres hjem. Da vi
efter 1. oktober (her gik jagten ind!) havde
hørt 3 skud i skoven, så vi dem ikke i nogle
dage, så vi troede, de var skudt!! (Ikke et
ondt ord om jægere, jeg har selv en i huset
– de skal bare ikke skyde MINE rådyr!)
Heldigvis vendte de (frygtelig!) tilbage efter nogle dage – og åd alle rødbedetoppene,
bladbederne og solsikkebladene! – Okay,
vi skal jo også kun spise det, der under jorden- altså rødbederne, som de nådigt lod
stå – men da de så pludselig på én nat åd
det meste af vores- for en gangs skyld fantastiske persille- var jeg lige ved at synes,
det var nok – men vi kan dog plukke lidt
endnu - - - De troede vist, de ejede det hele,
for en dag, da jeg ville ryste en pude ud af
vinduet, stod råen lige nedenfor – og hun
kiggede op på mig – og gøede – ja undskyld, jeg forstyrrede!! Faktisk har vi ikke
set dem de sidste dage, men nu har de jo

også ædt det, der var at æde – næsten! –
Vi skynder os at indhegne juleroserne, som
(også) plejer at være deres foretrukne – og
dernæst hortensia, men vi når nok at komme dem i forkøbet.
I øjeblikket springer der egern rundt i vore
træer! – De er helt vilde – de har også boet
her det meste af sommeren – både brune og
sorte egern. Det er fuldstændig fantastisk,
hvordan de kan springe fra træ til træ – en
dag stod jeg og - ja bare kiggede ud af vinduet, hvilket man ofte gør heroppe i skoven, fordi det altid er en fugl eller et dyr,
man skal holde øje med – eller få øje på.
Pludselig så jeg et egern springe fra en gren
og ud i den blå luft – troede jeg – men den
formåede at lande på den yderste spids af
en (tynd) gren i et andet træ, og den gren
vippede aldeles voldsomt, så jeg var sikker
på, at egernet faldt ned – men nej – efter
”svingturen” løb den let og elegant op ad
grenen og videre i træet og ind i skoven –
en utrolig akrobat.
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Vi er så heldige, at vi til stadighed får nye
beboere i vores skovhave – jeg tror, de fortæller hinanden, hvor rart der er at være
her - - Denne nye beboer har vi aldrig haft
heroppe – vi havde en del i præstegården –
og jeg taler om pindsvinet! – Det står vist
dårligt til med pindsvinene i vort land, de
hører til under truede dyrearter, derfor var
det en stor glæde pludselig at finde en lille sammenrullet strittende ”bold” midt på
plænen ganske tæt ved huset – Hunden
snusede lidt, men var heldigvis ikke særlig interesseret, og vi havde da fornøjelsen
i nogle dage, før den igen forsvandt – den
skal finde et hi til vinteren, og her er mange
gode steder.
Til sidst er jeg jo nødt til at skrive om havens mest trofaste beboere – fuglene. Som
beskrevet i sidste blad har vi ”opfostret” en
gærdesmuttefamilie i en vinterkrans ved
vores hoveddør – og ungerne er fløjet af
reden og væk, men mutter holder til et sted
på terrassen i den stedsegrønne caprifolie
– her kan hun gemme sig og være klar til
næste forår, hvor vi er nødt til at have en
(ny?) vinterkrans, hun kan opfostre et nyt
kuld i. – Den store flagspætte har efterladt
sit kuld her – tre unger kommer hver dag
mange gange – sommetider på samme tidsomme tider hver for sig, og de hugger i
sig, som gjaldt det livet – og det gør det jo
også, selvom der er nok at tage af i naturen
– Der er et væld af f.eks. kristtjørn – (selvom jeg håber, der bliver bare lidt tilbage til
julebuketten – det er før sket, at vi er kommet hjem til totalt ribbede træer) og vi vil
da gerne dele. – Ellers har vi de sædvanlige
trofaste og dejlige vinterfugle, som hver
dag sidder på foderpinden og ruster sig til
den evt. kolde vinter – og det er en daglig
glæde.
Det er lidt svært her i starten af november
med mildt næsten sommeragtigt vejr at
tænke på at ønske glædelig jul – og også
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med det in mente, at det bliver en meget
anderledes jul, så jeg vil ønske fortsat god
vinter og godt nytår med alt det positive,
det nye år forhåbentlig vil bringe.

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)

Syng nyt!

28. februar kl. 10.00
Vores gudstjeneste er om noget en
salmesangsgudstjeneste, og den danske
salmetradition er stolt og lang.

Britt Lægsgaard

Nytårsgudstjeneste
Traditionen tro afholdes
der nytårsgudstjenste
kl. 23.30

Grundtvig, Brorson, Ingemann og Kingo
har leveret mange og væsentlige bidrag til
salmebogen, såvel som nyere salmedigtere
som Holger Lissner, Lisbeth Smedegaard
Andersen og Hans Anker Jørgensen.

Efter gudstjenesten serveres
et glas champagne og lidt
kransekage, mens vi ser
byens fyrværkeri.
Men fortsat skrives der salmer –
og disse mere ”ukendte salmer” vil være
omdrejningspunktet i salmevalget
til højmessen

den 28. februar kl. 10:00
Højmessen vil ligne sig selv, det er blot
salmerne, som vil være nye –
ellers vil alt være ved det gamle!

Man kommer langt med tålmodighed

Hvad skal jeg dog skrive om? Sådan reagerede jeg, da Edith skrev, at nu var der snart
deadline til kirkebladet. Hvad ville Birgitta
have gjort, skrev hun tilbage, hun måtte jo
også være meget tålmodig…Ja, netop. Og
således kom det til at handle om tålmodighed.
Birgitta var ud af fornem adelsslægt og vist
nok både stolt og utålmodig af natur, men livet lærte hende at være tålmodig og ydmyg.
Den klosterorden, hun havde fået beskrevet
i adskillige åbenbaringer, skulle godkendes
af paven, og det tog mere end 20 år. I 1378
blev klosterordenen endelig godkendt, men
da havde Birgitta været død i 5 år. Efter at
moderklosteret i Vadstena var oprettet, var
det meningen, at ”Den Hellige Frelsers Orden”, som den nye orden blev kaldt, skulle
brede sig over hele verden. I Danmark fik vi
to klostre. Det første i Maribo og det andet
her i Mariager.

siges det. Nyfødte babyer venter f.eks. ikke
med at få opfyldt deres behov, de skriger.
Tålmodighed kan læres og opnås gennem
tid, erfaring og vedvarende selvudvikling.
Et godt eksempel er Nelson Mandela. Efter
mere end 27 år i fængsel blev han Sydafrikas præsident og forkæmper for menneskerettigheder. Tålmodighed beskytter og styrker os, når vi står overfor modgang, og det
vi ikke forstår. Med tålmodighed kan vi klare svære tider og samtidig bevare de bedste
sider i os. Og jo længere vi holder ud, desto
større er chancen for, at vi når i mål og får
det, vi ønsker. Som en klog mand har sagt:
”Alle ting kommer til dem, der venter”.
Vi kommer langt med tålmodighed. Birgitta fik sit kloster. Ingen pandemi varer evigt.
Corona går over, og det er snart jul. Advent
er ikke bare en irriterende ventetid, men
forventningstid, en fremadrettet håbefuld

tid - og vi har meget at håbe på og se frem
til. I Birgittaforeningen satser vi på at kunne
gennemføre den traditionsrige julevandring
med De tre vise Mænd søndag den 27. december. Vi mødes på P-pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00.
Lad mig slutte med gode ord om at vente
på i morgen med optimisme og positive forventninger. Det er Francois de Sales, 15671622, der skriver:
”Vær tålmodig med alle ting, men vær især
tålmodig med dig selv. Tab ikke modet ved
at tænke over dine egne fejl, men gå straks i
gang med at råde bod på dem. Begynd forfra på den opgave hver dag”.
Glædelig forventningstid!
f. Birgittaforeningen / Grethe Holmriis

Birgitta lærte både tålmodighed og ydmyghed på den hårde måde, og sådan er det som
regel med disse dyder. Det er, når der ingen
vej er udenom, at vi lærer at vente tålmodigt.
Og egentlig er det utroligt, hvad et menneske kan udholde, blot det føler, at der er en
mening med modgangen eller lidelsen, men
præcist det har vi svært ved med coronakrisen. Hvorfor skal vi igennem den, og hvor
længe vil den vare? Ingen kan give os svar.
Men vi ved, at ingen pandemi varer evigt.
Det får en ende, vi ved bare ikke hvornår.
I hverdagen uden corona er vi vante til, at
tiden ikke må spildes. Vi ser ventetid som
noget irriterende, som bare skal overstås.
Men der er også positive sider ved ventetid,
som bestemt ikke bare er spild af tid. Vi har
oplevet det, at ventetid kan skabe nærvær og
inspirere til nye ideer.
Tålmodighed er en af de sværeste udfordringer i livet, men også en af de mest givende,
C.K. Chesterton: ”Ved ikke at give op nåede selv sneglen Noahs Ark”.
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Æslet

I samme stald, i samme nat
som Jesus blev det født,
et æselføl med mule glat
og skind så blankt og blødt.
Det lå så trygt i halmen gemt
og diede sin mor,
de hørte syngen, højt opstemt,
et himmelsk englekor.
Det lille føl blev glad i hu
Og spidsed æselører:
”Hvad er det mon, der hænder nu?
Hvad ser jeg her - og hører -?”
”Et barn, Guds søn, en lille dreng
har fået liv som du,”
sa æselmor, ”hans fremtid, streng,
kom altid den i hu!
For menskets skyld han bære skal
en endnu større byrde
end æsler, for han har et kald,
og mensker vil ham myrde.”
”Det vil jeg, mor, jeg prøver på
at hjælpe, hvis jeg kan.
Jeg vil ham bære højt på strå,
når han er blevet mand.”
Så gik der treogtredve år.
Fro råber folkeskaren:
”Messias kommer, frelser vor,
han udfrir os af faren.”
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På vejen, støvet, Jesus gik,
Jerusalem var målet;
med palmegrene - det var skik –
folk vifted, mens de skråled.
Hen kom et æsel, værdigt, flot,
og bøjed’ sig i støvet:
”Stig op på ryggen, himmeldrot,
jeg bær dig gennem løvet.
Det Hosianna, som du hør
af troløs folkeskare,
det ender til din disfavør,
du skal ta dig i vare!”
Men Kristus smiler til sin ven,
sin æsel-fødselsfælle:
”Jeg har min værste tid igen,
men påskesolens vælde
vil overgå selv dødens brod,
jeg rejser mig fra graven;
med dig jeg dele vil min lod;
jeg ta’r dig med til haven.”

Klosterhaven går i vinterdvale

Haven går snart i vinterdvale, og det samme gør havenisserne, men forinden skal vi
have beskåret brombærkrattet, snebærbuskene og alle de opvoksede selvsåede elmeog asketræer. Kirkegårdspersonalet er heldigvis gode til at rive og fjerne ukrudt på
stierne samt opsamle de mange blade, der
falder i efteråret. Det er vi meget taknemlige for. På trods af coronaepidemien mødes
vi stadig, da det meste, inklusiv kaffepausen, foregår udendørs. Værre er det med vores ekstraordinære julefrokost, som plejer
at foregå tætpakket i Jørgen Hoxers gamle
hyggelige stenkælder med brændekomfur
m.m. Vi arbejder på at finde en alternativ
form og et passende sted, og mon ikke det
lykkes?

Hvor er Klosterhavens skilte?

Lugekonerne havde ordnet vores højbede
med klosterreliktplanter, sidst jeg var i ha-

ven. Det så rigtigt pænt ud – men hvor er
planteskiltene med Kim Elnefs fine tekster
blevet af? Langt over halvdelen er borte. Et
absolut sørgeligt syn. Tænk at de besøgende
kan finde på at tage skiltene med sig hjem.
Jeg har godt nok i årenes løb langt mærke
til, at visse skilte manglede, men nu hvor de
høje stauder var skåret ned, kunne jeg rigtig
se, hvor mange der var fjernet. Skiltene var
meget dyre at få lavet i sin tid og blev betalt
af LAG midler. Vi bliver nu nødt til at få
lavet nogle større skilte, som fortæller om
planterne i et helt bed, og som bliver støbt
fast. Vi har også planer om at bygge et lille
maskinhus samt et shelter ved bålstedet.
Glædelig jul fra havenisserne Bent, Jacob,
Jørgen, Kaj Ove, Lars, Ole, Peter, Peter,
Uffe og Vagn.
Med venlig hilsen Peter Ulrich Toubøl

Vibeke Guldberg Madsen
Vibeke Guldberg Madsen
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Julen er en glædens tid, men desværre
også en svær tid for mange familier, som
kæmper med at få enderne til at mødes.
Derfor uddeler Mariager Kirke, Mariagerfjord Frikirke, Firkløversognene og
Falslev-Vindblæs sogne i samarbejde julehjælp til værdigt trængende.

Kirkernes julehjælp
Hvis du som privatperson eller virksomhed ønsker at støtte kirkernes julehjælp, er
du også velkommen til at kontakte kirkerne eller sende et beløb:

Mariager kirke
Tlf. 21 44 10 54
MobilePay 93445
Mariagerfjord Frikirke
Tlf. 98 54 17 16

Ethvert bidrag til kirkernes
julehjælp modtages
med stor tak.
Fra venstre: Edith, Henrik, Morten og Jacob. Foto:
Aleksander Ilkrone.

Hvordan kan man komme i betragtning
til at modtage julehjælp?
Ansøgere skal bo i et af de deltagende
sogne eller i Mariagerfjord Frikirkes nærområde for at komme i betragtning til julehjælpen. Beskriv din situation og send en
ansøgning om julehjælp til:
Sognepræsterne
Klosterstien 12
9550 Mariager
Mærk kuverten ”Julehjælp”
eller
Mariagerfjord Frikirke
v/præst Henrik Kaas
Gl. Hobrovej 5C
9550 Mariager.
Mærk kuverten ”Julehjælp”

Ansøgningsfrist: 7. december

Igen i år har købmand Morten Skou, Rema
1000 i Mariager, taget initiativ til at støtte
op omkring julehjælpen.
Det er Århus Bryghus, som brygger den
mørke juleøl med noter af appelsin, nelliker og humle.
Hvis du vil støtte kirkernes julehjælp på
denne måde, kan du købe den fine øl i
Rema.

Etiketten er tegnet af Per Sloth Carlsen.

