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’Den svage kvinde med de alvældige byrder’ 
har fået ansigt igen. Som Eva Elmose skri-
ver, er det lykkedes med flere menneskers 
gode hjælp at give kvinden et nyt hoved. 
Nu ser hun på os igen med sit uransagelige 
blik, og på mig virker hun også ret tavs.  

Skulpturen var folkegaven til Mariagers be-
boere i år 2000. Jeg ved ikke, hvad Niels 
Helledie selv har lagt i titlen på sin kvinde-
skulptur, men kunst er til for, at vi skal fortol-
ke den ind i vor egen tilværelse. Vi må altså 
hver især forsøge at tolke hendes udtryk. Jeg 
synes i alt fald, at den svage kvinde er al-
vældigt (voldsomt meget) bebyrdet med de 
to tunge sten.
Jeg har hørt folk omtale hende med forskelli-
ge navne, fx ’Kvinden med de tunge byrder’, 
’Kvinden med de tunge kufferter’, ’ Den sva-
ge kvinde med de alvorlige byrder’ eller blot 
’Nonnen i Klosterhaven’.
Alvældig er et meget sjældent og gammelt 
ord. Måske er det en grund til, at man ikke 
bruger hendes rette betegnelse. Alvældig be-
tyder almægtig - i modsætning til afmægtig.
Jeg har ikke fundet ret mange steder, hvor 
ordet alvældig bruges. 

 I en gammel lovsang opført ved Hoffet i fa-
sten 1804 af Thaarup & Knuzen, står der: 
’Han ene er Herren, alvældig og stor!’ 
Dvs. en beskrivelse af Guds almagt og stor-
hed.

Johannes V. Jensen bruger ordet i et digt, 
hvor han beskriver solen som alvældig: 

Alvældig Solen, skønt uden Varme,
fra Bygens Porte et Glimmer ødsler; 

og vaad af Regnen, i Lysets Arme, 
Naturen haaber, mod nye Fødsler.

Citat fra Johannes V. Jensen, 
Samlede digte – bind 2, skrevet i 1924.

Når jeg går forbi hende, kan jeg tænke: ’Lad 
mig hjælpe dig lidt … lad mig i det mindste 
bære den ene af dine to byrder!’
Jeg kan også tænke: ’Pyha, der er andre, som 
har det meget hårdere end mig … så lad nu 
være med at klage dig!’
Og så kan jeg også tænke, at kvinden står dér 
for at minde mig om, at Gud bærer med på 
livets byrder. Det ser meget tungt ud, men 
bag ved livets tyngde er der en alvældig og 
kærlig Gud. 

Når Jesus mødte mennesker, sagde han til 
dem:
 ’Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og 
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.’ 
(Matt 11,28).

Vi har fået et tilsagn om hvile og fred fra én, 
der bærer med på det, der er for tungt for os 
selv at bære. Guds barmhjertighed og bære-
kraft er alvældig - og den svage kvinde er så i 
grunden hverken svag eller afmægtig. 

Foreløbig har hun holdt de to tunge sten i 
Mariager i omkring 22 år – med og uden sit 
hoved.

Sognepræst
Edith Mark
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Kirken i Verden
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Kære menighed i Mariager. 
Det er mig en glæde at kunne introducere 
jer for vores sogn i Waldbach-Dimbach, to 
små landsbyer i det sydlige Tyskland, Ba-
den-Württemberg. Vi fejrer gudstjeneste i 
vores smukke kirke, som er grundlagt af 
den irske munk Kilian i den 7. årh. I sognet 
er 1100 medlemmer af den lutherske kirke, 
men det tal er desværre for nedadgående.  

Derfor er et fokuspunkt for menigheden, 
hvordan vi kan udvikle nye gudstjeneste-
former, som kan appellere til ikke-kirke

vante beboere i sognet. Et sådant tiltag er, 
at vi Skærtorsdag som nadver spiser sam-
men i kirken, mens et andet er, at vi 1. ja-
nuar holder en velsignelsesgudstjeneste i 
kirken, som alene er oplyst ved stearinlys. 

Men pandemien har også tvunget os til at 
tænke i nye baner, da vi i en lang perio-
de slet ikke måtte fejre gudstjeneste inde 
i kirken. Da det igen blev tilladt, måtte vi 
ikke synge i kirkerummet i flere måneder. 
Derfor fejrede vi under corona gudstjene-
ster udendørs forskellige steder i landsby-
en, såvel som vi Langfredag havde guds-
tjeneste på kirkegården. Efter de sangløse 
gudstjenester sang vi også på byens torv, 
akkompagneret af trompet og trommer og 
synliggjorde dermed også kirken og dens 
tilstedeværelse i samfundet. Måske tager vi 
som kirke ikke skade af en gang imellem at 
forlade kirkebygningens beskyttende mure 
 Da det ikke har været muligt i en lang pe-
riode at være forsamlet mange mennesker, 
er vi spændte på, om folk fremadrettet vil 
deltage i vores kirkekor og arrangementer 
for ældre – vi frygter, at menighedslivet vil 
være forandret for stedse. 

Vores menighed forsøger dog ikke blot at 
nytænke de måder, vi kan være kirke på. 
Menigheden er også en meget politisk en-
gageret menighed, både i kampen mod det 
yderste højre, som desværre er i fremgang 
i Tyskland, og i kampen mod racisme. Vi 
planter bi-venlige planter og blomster på 
vores kirkegård, og i kirkens have fremmer 
vi også biodiversitet efter bedste evne. Vi 
er også et ”regnbue-sogn”, hvilket betyder, 
at vi har særligt fokus på LGBT+ personer, 
hvilket desværre endnu ikke er et fokus-
område for ledelsen i den regionale kirke i 
Württemberg. Udfordringen for vores kirke 
er, at det er vanskeligt at tiltrække nye med-
lemmer til menigheden på trods af vores for-
skellige tiltag. For mange er kristendommen 
ikke relevant, de kender ikke de bibelske hi-
storier, og evangeliet siger dem ikke noget. 
Det er en tendens, som gør sig gældende i 
hele Tyskland. Vi bruger meget energi i me-
nigheden på at reflektere over, hvordan vi 
som kirke kan fremstå troværdig, inviteren-
de – og nytænkende, som Kilian var, da han 
grundlagde vores kirke, så folk vil føle sig 
nået og finde kirken relevant. 

Der er ingen tvivl om, at vi kan lære meget 
af hinanden, og derfor ser jeg også meget 
frem til at gæste Mariager til Political fe-
stival of Europe i august og møde jer alle i 
menigheden.

De bedste hilsener 
Petra Schautt, sognepræst.

Nadver, skærtorsdag



Menighedsrådet
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Endelig ude af coronatågerne, dagene bli-
ver længere, vintergækker og erantis titter 
frem. Vi kan igen mødes i kirke og kloster 
uden restriktioner. Det hele vender stille og 
roligt tilbage til den gamle vante gænge, 
men ikke alt er som før. Der starter nye ting 
op, efterhånden som vi får dem søsat. 

Menighedsrådet arbejder på flere fronter. 
Et udvalg arbejder på højtryk for at sætte 
kirken i spil til folkemødet i august. Vi har 
startet babysalmesang op med en dygtig og 
erfaren musiklærer, Lotte Langkjær, og du 
kan stadig nå at være med. Et udvalg er i 
gang med at kigge på vores hjemmeside, 
et andet vil gerne tage initiativ til forskel-
lige musikoplevelser. Et vil kigge på vo-
res gudstjenester, og på menighedsmødet 
i november fik vi forskellige input fra de 
fremmødte lige netop om dette område. 
Vi håber dog, at der til det næste menig-
hedsmøde kommer endnu flere end sidst og 
deler gode ideer og tanker med menigheds-
rådet.

I slutningen af april 
går Nationalmuseet i 
gang med at restau-
rere vores træfigurer, 
Smertensmanden og 
Kristi grav. Samti-
dig bliver der lavet 
forskellige analyser, 
som forhåbentlig re-
sulterer i, at vi får 
flere, nye og mere 
detaljerede oplys-
ninger om figurerne. 
Dette arbejde, håber 
vi, vil munde ud i en 
række foredrag, hvor 
alle kan komme og 
høre om figurernes 
historie, hvordan de 
er blevet brugt samt 
måske også om sel-
ve restaureringen og 
analysearbejdet.

Som I sikkert husker, 
mistede skulpturen, 
”Den svage kvinde 
med de alvældige byr-
der”, hovedet for snart 
længe siden. Det er nu 
lykkedes, ved hjælp 
af Claus Præstholm og Helledies hustru, at 
finde en løsning på genskabelsen af det for-
svundne kvindehoved. 
Claus fik kontakt med Niels Helledies gode 
ven Januzs Walentynowicz. Januzs er lige 
vendt hjem til Danmark efter at have boet 
og virket som kunstner i USA i en længe-
re årrække. Han bor nu i Skagen og har sit 
værksted der. 
Januzs påtog sig opgaven med at genska-
be kvindehovedet. Det krævede et større 
detektivarbejde af ham, da Helledie tilsy-

neladende ikke har lavet optegnelser over 
kunstværket. Januzs havde brug for at fin-
de ud af, hvilket materiale der var brugt til 
kvindens kappe, samt hvordan hendes an-
sigt var skabt. Dette er lykkedes, og kvin-
den får nu et nyt hoved. Det er sikkert sket, 
når dette blad udkommer.

Formand Eva Elmose 
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Børn & unge

Konfirmand-gospelworkshop 
og gudstjeneste 

Søndag den 27. marts kl. 16:00
i Hobro Idrætscenter.

Gudstjeneste er om Gud, liv og 
fællesskab – og hvad signalerer

det bedre end den 
livsbekræftende gospel! 

Derfor vil konfirmander fra hele 
provstiet samles søndag den 27. 

marts i Hobro, hvor de under 
kyndig ledelse af Gospel Sisters 

skal øve gospel til den store 
gospelgudstjeneste kl. 16-17.

Vi håber at se menigheder og 
forældre. 

Konfirmanderne får direkte besked 
om mødetid og transport af deres 

præster.

Konfirmation
Søndag den 24. april kl. 10:00 

konfirmeres 7A.
Søndag den 1. maj kl. 10:00

konfirmeres 7B

Familiegudstjenesterne er Mariager Kirkes tilbud til børn fra børnehave til 3. klasse og 
deres familier. Gudstjenesten er på børnenes præmisser, der ”tegnes og fortælles” bibelhi-
storie, og vi synger forskellige salmer. 

Efter en kort gudstjeneste er der gratis fællesspisning og en lille aktivitet for børnene i 
Klosteret. Vi slutter, så alle sengetider kan overholdes.

Der er ingen tilmelding til familiegudstjenesterne. Ønsker I direkte besked om næste fa-
miliegudstjeneste, kan I sende en mail/sms til sognepræsterne (se kontaktoplysninger side 
2) og blive sat på familiegudstjeneste-maillisten. 

Familiegudstjenester:
Onsdag den 30. marts kl. 17:00 (JDKR)

Onsdag den 20. april kl. 17:00 (JDKR)

Onsdag den 18. maj kl. 17:00 (EM)

Babysalmesang ved Mariager Kirke
Babysalmesang er for dig med en baby i 
alderen 0-6 mdr. ved forløbets begyndelse.
Vi mødes i Munkesalen, der ligger lige 
ved siden af kirken i klosterbygningen.
Her synger vi, leger og laver remser og 
hygger os sammen i en nærværende stund.
Der oprettes hold, hvis der er ønske om 
det.
Tilmelding sker til præst Edith Mark: 
em@km.dk
For nærmere info kontakt Lotte Langkjær:
Mail: lottelangkjar72@gmail.com
Telefon: 20 82 05 14
Læs mere på: www.mariager-kirke.dk/
born-og-unge/baby-salmesang 

Familiegudstjenester
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Der skete noget helt særligt og sjældent på 
årets sidste dag i 2021: 
Jeg så 90 års fødselsdagen ligesom mange 
andre danskere.
Sidst, jeg så den, var i begyndelsen af 
1980’erne. 
Alle de mellemliggende år har jeg siddet og 
spillet “Vær velkommen Herrens år” i en el-
ler anden større eller mindre folkekirke enten 
i Vendsyssel eller i den lille købstad uden ro-
ser (altså fordi det er december i december).
Bortset fra det morsomme i at lege alminde-
lig dansker nytårsaften var jeg noget impo-
neret over, hvor meget ens hjerne kunne hu-
ske af noget, man havde set for 40 år siden. 
Man skulle have øvet sig noget mere som 
barn og teenager.

Skæbnens ironi.
Mens vi sad og så 190 års fødselsdagen (for 
så gammel må hun da mindst være blevet 
nu), så sad jeg samtidig og kiggede lidt på 
min tablet (føler mig lidt ung med de unge, 
når jeg sådan multitasker og kigger i to skær-
me på een gang og derfor går glip af det me-
ste).

Den mere og mere fulde butler, James, spilles 
af skuespilleren Freddy Finton, og jeg læste 
mig til, at han turnerede med lige præcis den-
ne sketch i årevis. Den forførende fødselar, 
der åbenlyst ikke havde hørt om hashtagget 
#metoo, blev til gengæld spillet af forskelli-
ge skuespillerinder. 
Hendes rolle er jo også alt andet lige knap 
så stor som butlerens, så hun kan relativt let 
skiftes ud med en yngre model.
Ingen af de to skuespillere aner, at vi i Dan-
mark sidder og ser på dem år efter år (hvis 
man da ikke spiller “Vær velkommen” i sam-
me tidsrum).
Uden hverken at slå op på en skærm eller 
gøre mig ansvarlig for udpræget aldersracis-
me, kan jeg godt forsikre dig om, at de to 
skuespillere, vi sidder og kigger på, ser 290 
års fødselsdagen i himlen - (hvis der ellers 
er TV i himlen - man kan jo aldrig vide sig 
helt sikker).
Det er lidt skæbnens ironi, at en udsendelse, 
der handler om gentagelse, gentages.

Jeg holder af gentagelser.
Prøv at tænke på den film du har set flest 

gange og prøv at tænke på den sang eller det 
musikstykke, du har hørt flest gange. Jeg er 
helt sikker på, at musikken vinder. 
Nogle kunstarter er simpelthen mere egnet til 
gentagelser end andre. 
Når jeg sidder og kigger sæsonprogrammer 
for både Aalborg- og Aarhus symfoniorke-
ster, slår det mig, at får jeg øje på musik, jeg 
kender, har jeg en større tilbøjelighed til at 
købe billet til netop den koncert. En koncert 
med ene musik, jeg ikke kender, kan være 
lige så god, men den fænger ikke mit gen-
tagelsesgen.
Til gengæld skal man opsøge det, man ikke 
kender. Ellers står man i stampe.

Kirkeåret er gentagelse.
Hvornår nogen første gang brugte ordet kir-
keår på enten latin, vikingesprog eller for-
ståeligt nudansk, ved jeg ikke, men jeg ved, 
at det har været påske i utallige år, og alene 
derved er gentagelsen sat i gang og i system. 
Jul er også en gentagelse, der er til at få øje 
på - ligesom Roskilde Festival og Hjallerup 
marked.

Same procedure as every year - James

May Warden og Freddie Frinton er de to skuespillere 
i den lettere lumre sketch, der vises i TV mange lande 
nytårsaften.

Så britisk som det næsten kan blive, er det dog en tysk 
produktion - optaget og udgivet i 1963.

Den originale titel er “Dinner for one”, men opvasken, 
når James ellers er ædru nok til at tage den, består no-
torisk af flere kuverter.



Vi accepterer uden problemer, at Jesus fødes 
på samme tidspunkt år efter år, men at han 
opstår i perioden fra 22. marts til 25. april alt 
efter, hvordan månen arter sig.
Alt, vi ved, er, at det bliver påske, og at no-
gen skal sælge deres huse - mange skal i ha-
ven og lidt færre i kirke.

Koncertåret er også gentagelse.
Sommerkoncerter ligger om sommeren! Ju-
lekoncerter i julen!
Påskekoncerter i påsken og Roskilde Festi-
valen i Roskilde.
Det kan næppe være anderledes.
Under normale omstændigheder uden vira 
eller virak vil der være en koncert eller et 
musikarrangement i Mariager kirke hver må-
ned. Lidt flere om sommeren og lidt flere i 
julemåneden.
Sådan har det ikke helt været i de forløbne 
år, men nu må vi se fremad, som en presset 
politiker ville sige.
Der har skam været planlagt koncerter med 
kirkeårsmæssig præcision, men kulturen har 
blødt som så mange andre.

Musikgudstjeneste.
Forskellen på en musikgudstjeneste og en 
koncert er, at musikgudstjenesten er en guds-
tjeneste og koncerten en koncert! 
Den samme musik kan dog sagtens rummes 
begge steder.
Ved den musikgudstjeneste, der finder sted 
midfaste søndag d. 27. marts kl. 19:00, er det 
helt centrale musikværk en messe kompone-
ret af den franske komponist Jean Langlais.
Nu skal man ikke blive bange for hverken 
franskmænd eller ordet “messe”. Fransk-
mænd er flinke folk, og vi bruger selv ordet 
messe i “højmesse”, så ingen skal frygte for 
at gå katolske hjem efter denne gudstjeneste.
Selve messen (altså musikken) består af de 
fem obligatoriske messeled: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus og Agnus Dei, og selvom 
det lyder som vor barndoms latintimer (altså 

hvis man er min alder eller ældre og skulle i 
sprogligt gymnasium), er det til dels græsk 
og pæredansk.
Kyrie er en bøn; gloria er englenes sang ju-
lenat; credo er trosbekendelsen, og resten er 
nadverritualet. Alt sammen almindelig søn-
dagsgudstjeneste.
Sopranen Annette Bo Nielsen synger, kir-
kens organist akkompagnerer, og Klosterko-
ret er blevet vækket af dets coronasøvn og 
medvirker også.
Jeg glæder mig.

Hul i kalenderen.
Det er godt at være forberedt.
Jeg ved f.eks., hvad jeg gerne vil spille til en 
koncert i januar 2023. Jeg kan stadig nå at 
lave det om, men har du først solgt billetter 
til et teaterstykke eller en biograffilm, kan du 
ikke rigtig ændre noget uden at give pengene 
tilbage. Det vil jo tangere dokumentfalsk.
Når først en koncert er planlagt, og der er 
skrevet kontrakt, er det svært at ændre på.
Ind imellem har jeg derfor bevidst ikke plan-
lagt nogen koncerter, i håbet om at der falder 
noget godt ned fra himlen og lander i Mari-

ager kirkes turban i form af min indbakke.
Gør der ikke, skulle man alligevel have plan-
lagt noget; gør der, glæder man sig over en 
uventet mulighed.

Claire College Choir.
Jeg anede for nogle måneder siden ikke, at 
der var noget, der hed Claire College. Jeg 
vidste, at der var noget, der hed Kings Col-
lege, for det er nok det mest profilerede af 
samtlige engelske College kor.
Jeg ved stadig ikke helt - efter at have siddet 
ungdommeligt med hovedet begravet i en 
Ipad - hvad et College Kor er; hvordan de er 
opbygget, og hvilken funktion de har.
Det er et universitetskor og et kirkekor på 
samme tid. Noget som er aldeles utænkeligt i 
Danmark alene af den grund, at universiteter 
ikke har en kirke i sin portefølje, og kirker 
ikke har et tilknyttet universitet.
Ikke desto mindre var der et hul i koncertka-
lenderen i april, og det passede jo fortrinligt 
med, at dette fremragende kor alligevel vil-
le være i Danmark og gerne ville tilbyde en 
koncert på palmesøndag.

8

Claire College Choir fra Cambridge synger ved en koncert i Mariager kirke palmesøndag d. 10. april kl. 16:00
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Koret synger normalt til gudstjeneste 3 gan-
ge om ugen foruden koncerter, så de har et 
enormt repertoire. Hvad de synger, aner jeg 
ikke endnu. Det er også lige meget. De er 
dygtige, og det bliver en oplevelse.
Koncerten finder sted Palmesøndag d. 10. 
april kl. 16:00 og der tages entré.
Jeg glæder mig både til at høre det selv, og til 
at andre hører det.

Endnu en messe.
I modsætning til Claire College Choir, som 
faldt ned i kirkens kalender om ikke fra him-
len så dog fra England, er koncerten med 
Odense Kammerkor planlagt for årevis siden 
og udskudt og udskudt igen og igen.
Programmet har været planlagt lige så længe, 
og korister og den medvirkende organist har 
øvet og kunnet deres ting, siden et godt styk-
ke tid før vi første gang i 2020 måtte udskyde 
denne koncert.
På programmet er det absolutte hovedværk 
Messe i D-dur af Antonin Dvorak.
Ikke overraskende består messen af præcis 
de samme fem led, som er beskrevet tidligere 
i denne artikel. Teksten er altså den samme. 
Musikken er bare anderledes.

Omvendt tilblivelseshistorie.
Under normale omstændigheder ville en 
komponist først skrive et kirkeligt værk for 
symfoniorkester og kor og siden konstatere, 
at værket ikke ville blive spillet hverken i 
koncertsalen, da det jo var et kirkeligt værk, 
eller i kirken, da symfoniorkester og kirker 
ikke er en idéel coctail.
Så ville komponisten lave en udgave for or-
gel og kor, og alle ville være glade, og værket 
ville blive opført i kirkerne.
Med Dvoraks messe er det lidt omvendt. Han 
blev bestilt til at skrive værket til indvielsen 
af Lužany Castle (som sikkert er en kirke, 
selvom det lyder mere som en engelsk borg), 
og han komponerer værket i 1887 for kor og 
to harmonier (trædeorgler), en cello og to 

kontrabasser. Da værket senere viste sig at 
blive meget populært, skrev han en udgave 
for orkester og kor. 
De to harmonier er nu smeltet sammen til et 
stort orgel, og cello og kontrabasser vareta-
ges af orglets pedalværk.
Odense Kammerkor dirigeres af Uffe Most, 
og ved orglet sidder organist Lars Frederik-
sen.
Jeg glæder mig til koncerten d. 7. maj kl. 
16:00 - og jeg glæder mig over, at en anden 
skal spille orgelstemmen.

Nu og her.
Det, der imponerer mig mest ved at se 390 
års fødselsdagen er, at den er filmet i én lang 
sekvens. 
Ca. 20 minutters komedie - absolut fejlfrit 
med mimik og komik på højeste niveau. 
Tænk nu, hvis damen havde glemt sin sidste 
replik, eller hun var væltet bagover i stolen, 
så måtte de have taget det hele forfra med 
tigerhoved, urtepottevand, og alt hvad gen-
tagelsen kræver.
Der er i årenes løb blevet optaget en del 
cd’ere i Mariager kirke, men ikke en eneste 
er optaget i en lang sekvens. 

Bedst husker jeg en cd-optagelse, hvor man 
til sidst kun manglede en fejlfri takt 17. Så 
spillede organisten takt 16, 17 og 18, og så 
var det op til klipperen at få det hele sat sam-
men til en fremragende cd. Jeg hører den dag 
i dag ikke, at det er klippet sammen.
Skuespil, 490 års fødselsdag eller koncert er 
“nu og her”-begivenheder med alt, hvad det 
måtte indebære af risiko for fejl, men forhå-
bentlig også nerve og nærvær.
CD og film er redigeret virkelighed, du ville 
kunne sætte på pause, mens du hentede kaffe. 
Vov ikke at gøre det ved en koncert! Nok får 
du kaffe - hvis du kunne finde en kaffeauto-
mat - men du vil også få et hul i musikken, du 
aldrig ville kunne udfylde.
Så ved skæbnens ironi; lidt almindelig plan-
lægning; hjælp fra England og et hul i ka-
lenderen, bliver dette musiske forår som så 
mange andre før det gennemført med et mu-
sikarrangement om måneden. Og dog!

Dvoraks messe har aldrig været opført i Ma-
riager kirke. 
Langlais messe har aldrig været en del af en 
gudstjeneste her på stedet. 
Mig bekendt har der ikke været engelske 
College Choirs forbi kirken, så selvom alt er, 
som det plejer, er intet, som det plejer at være 
- og sådan skal det være.

Af organist Mikael Ustrup

Antonin Dvoraks messe er på programmet lørdag d. 7. 
maj kl. 16:00.



Gudstjenesteliste

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen   EM = Edith Mark

Siden sidst
Begravede og bisatte

Svend Peter Klitte 
Meta Inger Laursen  født Rasmussen 

Bodil Kirstine Rasmussen født Overvad   
Hem Kirkegård 

Jørgen Jørgensen 
Inga Margrethe Pedersen født Sørensen 

Hilda Jensen født Dorscheus 

Anette Schøler  
Karen Katrine Gregersen  

Birgit Mollerup Mathiasen født Mortensen 

Christian Vestergaard 
Henning Lindhardt Jensen
Asken spredes/asken nedsættes 

Inge Jensen født Nielsen 

Lis Marlene Schmidt født Weel 

Connie Bohn født Nielsen 

Knud Overvad 
Jürgen Heinrich Johannsen 

Erling Terkildsen 
Ellen Kirstine Jensen født Andersen 

Niels Levring Madsen 
Lyngå kirkegård 

Svend Sommer Thorsen
Svenstrup kirkegård 

Ejvind Thomsen Dalskov 
Sigrid Merete Viig Svindborg f

født Rasmussen 

Marts
06. kl. 10:00 1. søn. i fasten Lukas 22,24-32 EM
13. kl. 10:00 2. søn. i fasten Markus 9,14-29 JDKR
20. kl. 10:00 3. søn. i fasten Johannes 8,42-51 EM
27. kl. 19:00 Musikgudstjeneste Bemærk: Tidspunkt JDKR
30. kl. 17:00 Familiegudstjeneste JDKR

April
03. kl. 10:00 Mariæ bebudelsesdag Lukas 1,46-55 JDKR
10. kl. 10:00 Palmesøndag Markus 14,3-9 EM
14. kl. 19:00 Skærtorsdag med

efterføgende Lam & vin
Johannes 13,1-15 EM

15. kl. 10:00 Langfredag Lukas 23,26-49 JDKR
17. kl. 10:00 Påskedag Matthæus 28,1-8 JDKR
18. kl. 10:00 2. Påskedag Johannes 20,1-18 EM
20. kl. 17:00 Familiegudstjeneste JDKR
24. kl. 10:00 1. søndag efter påske Konfirmation 7A JDKR

Maj
01. kl. 10:00 2. søndag efter påske Konfirmation 7B EM
08. kl. 10:00 3. søndag efter påske Johannes 14,1-11 JDKR

13. kl. 10:00 St. Bededag Matthæus 7,7-14 JDKR
15. kl. 10:00 4. søndag efter påske Johannes 8,28-36 JDKR
18. kl. 17:00 Familiegudstjeneste EM
22. kl. 10:00 5. søndag efter påske Johannes 17,1-11 EM
26. kl. 10:00 Kristi Himmelfart Lukas 24,46-53 JDKR
29. kl. 10:00 6. søndag efter påske Johannes 17,20-26 EM

Juni
05. kl. 10:00 Pinsedag Johannes 14,15-21 EM
06. kl. 10:00 2. Pinsedag Johannes 6,44-51 EM
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Andre aktiviteterSiden sidst
Døbte

Frida Viola Jalk 
Emil Troelsgaard Eliasen 

Melvin Arendschneider Vestergaard 
Niels Jakob Warrer 
Alma Hjorth Jensen 

Asta Kornum 
Ellen Krag Skærbæk 

Sommer Dalum Baltser 
Mathias Overvad Hansen 

Esther Svane Ulsig 
Philine Olivia Bonne Jensen 

Diana Dahl Helles 
Emilius Bonde Kramer 

Marius Hyllested Flarup 
Hector McDonald Soutrenon 

Viede
Pernille Normann Dalum & 

Mikkel Nørholm Baltser 

Marts
04. kl. 12:15 Minikonfirmand Klostersalen
08. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
11. kl. 12:15 Minikonfirmand Klostersalen
13. kl. 11:00 Sogneindsamling Munkesalen
15. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
18. kl. 12:15 Minikonfirmand Klostersalen
22. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
27. kl. 16:00 Gospelgudstjeneste Hobro

Idrætscenter
April
05. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
06. kl. 14:00 ”Den lille snak” Kirkegården
10. kl. 16:00 Korkoncert med engelsk collegekor, 

entré kr. 50,-
Kirken

19. kl. 10:00 Formiddagshøjskolens udflugt
19. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
24. kl. 11:00 Vandring med Birgitteforeningen Veteran Jernbanen

Maj
04. kl. 14:00 ”Den lille snak” Kirkegården
07. kl. 16:00 Korkoncert med Dvoraks Messe, 

entré kr. 50,-
Kirken

10. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
22. kl. 10:30 Vandring med Birgittaforeningen Sem kirke

Kirkebil
Det er muligt at bestille kirkebilen til gudstjenesterne ved at ringe til 

Fjordens Taxa Tlf.: 98 57 57 10 
Bestilling senest fredag inden kl. 12

11

Plejehjemsgudstjenester
Fjordvang

Fredag den 25. marts kl. 10:00 
v. Jacob Krogh Rasmussen

Fredag den 29. april kl. 10.00 
v. Edith Mark

Fredag den 27. maj kl. 10.00 
v. Jacob D. Krogh Rasmussen
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Velkommen i Formiddagshøjskolen! 
Vi mødes i Klostersalen. Programmet for 
foråret byder igen på mange spændende 
foredrag, der alle begynder kl. 10. 
Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter fore-
dragsholderen besvarer eventuelle spørgs-
mål. Vi slutter ca. kl. 12. 
Man betaler 60 kr. ved indgangen (inkl. 2 
stk. smørrebrød og kaffe). 
MobilePay kan bruges. 
Vi synger hver gang fra Højskolesang-
bogen, og der er tid til at snakke med sin 
nabo! 
Vel mødt! 

Styregruppen for Formiddagshøjskolen

8. marts 
Nærdødsoplevelser
Tobias Kvist Stripp, læge og ph.d.-stude-
rende.

Nærdødsoplevelser har fået en del offentlig 
opmærksomhed. Fra medicinsk side siger 
man typisk, at oplevelserne skyldes hal-
lucinationer. Men intet tyder på, at det er 
rigtigt. 
Så hvad kan vi bruge historierne til? 

22. marts
”2 år ved slædepatruljen Sirius” 
v. Rasmus Mannerup Jørgensen

Kom en tur med til Nordøstgrønland og hør 
om det krævende optagelsesforløb til Slæ-
depatruljen Sirius og bliv klogere på arbej-
det i verdens største nationalpark. Rasmus 
starter med at fortælle om optagelsesforlø-
bet, og hvad der kræves, før man overho-
vedet står på Grønland. Herefter følger et 
historisk oprids af slædepatruljens histo-
rie, hvorefter han gennem egne videoklip 
og billeder fortæller om de 26 måneder, 
han var deroppe. Hovedvægten er lagt på 
12 måneders slæderejse i verdens største 
nationalpark. Her møder vi isbjørne, mo-
skusokser og færdes i et unikt landskab 
med masser af udfordringer i forhold til 
vejr, vind og hunde.

5. april:
I dag skal du leve
Iben Krogsdal , forfatter og salmedigter.

Med den nye Højskolesangbog i hånden 
tager vi på en sangrejse gennem året og li-
vets aldre fra fødsel til ungdom, alderdom 
og død.
Undervejs skal vi bl.a. synge en række af 
Iben Krogsdals egne sange om tilværelsen 
i alt mellem stille sorg og jublende glæde. 
Vi skal synge om livets store overgange, 
mørketimen, fødselsøjeblikket og lysets 
genkomst. Og så skal vi høre om de bit-
tesmå og kæmpestore opstandelser, livet 
næsten hver dag lyses op af – hvis vi ellers 
har blik for dem.
  
19. april              
Udflugt
Som sædvanlig afslutter vi Formiddagshøj-
skolen med en udflugt. 
Turen går til Mors, hvor vi ser på landska-
ber og kulturhistorie.
Karlo Jensen vil være vores guide.

Formiddagshøjskolen
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Hvis mursten, træer og grave kunne tale! SorggruppeHar du lyst til en god snak eller 
fortælling!
Den første onsdag i måneden kl. 14-16 er 
der kaffe på kanden på Mariager kirkegård.

Den 6. april, den 4. maj, og den 8. juni 

På kirkegården eller i klosterhaven alt efter 
vejr, vind og deltagere. 
Kom som det passer dig, kort eller længere 
tid, bare drop ind til kaffe og snak. 

Hvis vi får brug for det, kan andet tids-
punkt aftales på stedet.
Ring til Preben 61281726, hvis du ønsker 
at  at høre nærmere. 

Vi kan tale om:
Livet med glæder og sorger, og hvad der 
gør os godt midt i det hele.

Fra vugge til grav
Vi mødes om den gode fortælling både om 
dagen lige nu, og hvad der bragte os her. 
  Hvis ikke den lille snak/fortælling er nok, 
må vi tage fat på de store fortællinger, der 
også har tilknytning til Mariager kirkegård.
Birgitta, Stygge Krumpen, Schrøders dag-
bog, klosteret/haven/gården, eller Rosen-
dronningens digt.
 
De dødes have og de levendes fortælling. 
Kig forbi til en hyggestund.
 
Mangler du inspiration til den gode for-
tælling, så holder Røde Kors et spændende 
foredrag med højskolelærer/forfatter Erik 
Lindsø d. 21.4 kl 19 i Klostersalen – åbent 
for alle.

Sorggruppen er for de mennesker, 
som har mistet en betydningsfuld 
og nær pårørende, og som ønsker 
at dele sorgen med andre, der er 
stillet samme sted i tilværelsen. 

Hvis du vil høre nærmere, 
så henvend dig til 

Edith Mark
Tlf.: 40452950

Email: em@km.dk

På kirkens hjemmeside kan du
 læse mere. 



Så er vi nået til forårsmånederne, men vin-
tergækker og erantis tog allerede i januar for-
skud på foråret. De små hvide og gule hove-
der piblede op imellem det brune løvdække.
Ligeledes er de mange løgplanter, vi satte i 
efteråret, også begyndt at titte frem. Så der 
bliver forhåbentlig mange forskellige slags 
påskeliljer og tulipaner at se på her de næste 
måneder.

I vintermånederne fik vi tid til at give grav-
stederne og kirkegården en grundig gennem-
gang med skuffejern og rive, da vejret jo var 
fint til dette. Vi har haft en vikar ansat i nogle 
timer til netop at hjælpe kirkegårdspersona-
let med dette arbejde.

I januar havde vi jo som bekendt besøg af 
stormen Malik, og det gik desværre ud over 
kirkens flagstang. Den knækkede midt over, 
men heldigvis kom der ikke nogen til skade 
ved det. På kirkegården og i klosterhaven var 
vi heldige, ingen træer var væltet, kun to lidt 
større grene og ellers smågrene var knæk-
ket af træerne. Jeg mener, at vi er sluppet så 
billigt mht. træerne pga, vi får gennemgået 
kirkegården og klosterhavens træer hvert an-
det år af en træplejer. Han får taget mange af 
de svage og farlige grene, så vi undgår store 
knækkede grene ved hård blæst/storm.

Vi har haft gang i beskæring af kirkegår-
dens busketter. Der bliver tyndet ud ved, at 
de ældste grene fjernes, så man på den måde 
hele tiden fornyr buskene. Vanris på de sto-
re træer bliver fjernet, i den højde vi kan nå 
med vores redskaber.
Fra 1. marts vil vi nedlægge de gravsteder, 
hvor pårørende har valgt ikke at forlænge 
gravstedets fredningstid. 
Det, som er på gravstedet (undtagen hække 
og kantsten), er jo familiens ejendom. Dvs. 
at vil man have et gravsted nedlagt, kan man 
tage planterne derfra med hjem og ligeledes 
gravstenen, som jo også er familiens ejen-
dom. Kontaktpersonen til et gravsted får 
tilsendt en aftale, hvori man kan anføre sine 
ønsker. Kirkegården skal altid have sådan 
en underskrevet aftale ved nedlæggelse af 

gravsteder. Det er vigtigt, at kontaktpersonen 
forhører sig med pårørende til afdøde i lige 
linje, om der er nogen, der ønsker at bevare 
gravstedet og evt. dermed stå som ny kon-
taktperson til gravstedet.
I marts mdr. vil vi begynde at tage grandæk-
ninger af på gravstederne, og alt efter hvor-
dan vejret er, og hvornår forårsblomsterne er 
klar, vil der blive plantet stedmoderplanter 
på de gravsteder, hvor indehaverne har valgt 
denne ydelse.
Her i forårsmånederne står den på anlæg af 
gravsteder, hvor dette er bestilt og udskift-
ning af udgåede planter rundt om på kirke-
gården. I forbindelse med nedlæggelse af 
gravsteder er der nogle af disse, som skal 
lægges i græs og med tiden indgå i en ny plan 
for netop dette område af kirkegården.

Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius

Nyt fra kirkegården
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Klosterhaven
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Vil du være med?  
Sammen giver vi en hånd til dem, der er hårdest ramt af klimakrisen. Mennesker i yderste 
nød, der står i forreste række, når klimaforandringerne rammer. At være indsamler tager 
2-3 timer af din tid og gør en verden til forskel.

Familier sulter, når tørken ødelægger høsten. Forældre mister deres livsgrundlag, når or-

kanen destruerer alt på sin vej. Og børn bliver hjemløse, når oversvømmelserne tager 
deres hjem. Klimakrisen kan virke uoverkommelig, men sammen kan vi handle og skabe 
konkrete løsninger, der redder liv.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Helle Qvortrup på helqvo@gmail.com eller til-

melde dig direkte på www.blivindsamler.dk.

Vi håber at se dig søndag den 13. marts kl. 11:00! 
 

Indsamling
Folkekirkens Nødhjælp samler ind til 

verdens fattigste familier 
søndag den 13. marts kl. 11:00

Klosterhaven vågner af vinterdvalen. Når 
dette kirkeblad udkommer, er det marts, og 
foråret er indledt. Nu skulle alle vores kro-
kusløg, både i den store plæne og foran bista-
derne gerne blomstre, så både de besøgende 
og bierne kan få glæde af dem. 
Senere kommer de vilde tulipaner sammen 
med vildengeblomsterne. Ja, det bliver 
spændende at se, hvilke der har klaret sig, da 
der både er en- og flerårige planter. I løbet af 
februar begynder også klosterhavenisserne 
på arbejdet med at få haven gjort forårsklar. 
Nedfaldne grene skal indsamles, og buske 
og træer skal trimmes lidt. Endelig ikke for 
meget for haven må gerne have et lidt vildt 
udtryk. Og så skal borde og bænke rengø-
res og stilles op, så de besøgende kan finde 
en siddeplads, og havenisserne kan indtage 
deres velfortjente kaffe og rundstykker efter 
formiddagens arbejde. For nisserne har nu 
været i gang i snart 10 år, og det kan både 
mærkes og ses. Så det er godt, at vi kan til-
trække nye kræfter, og vi siger her i foråret 
velkommen til Søren, som forhåbentlig fal-
der godt til i vores brogede selskab. Er du 
også interesseret så kontakt Kaj Ove Steffan-
sen tlf. 23 45 71 90.

Med venlig hilsen  
Peter Ulrich Toubøl



Det første gule forår
har brudt den frosne jord.

De stæreflokke sortner
sølvsol i træk mod nord.

En dråbe vand
i stenens kløft

har sprængt i frost granit.
Der er en magt i magtesløs

en styrke ubestridt.
(KEL)

Den første gule erantis den 5 januar.

To gange om året tæller vi fugle i Alstrup 
krat og omegn– én gang i juli og én gang i 
januar, og der er i sagens natur stor forskel 
på kvantiteten. Det er gennem Dansk or-
nitologisk Forening, hvortil vi indberetter 
vore observationer. Vi har indtegnet en rute 
med 14 punkter med start i vores skovha-
ve og dernæst Hohøj, Maren Møllebæk, 
Houvej og til sidst fjorden og havnen. Vi 
står hvert sted 5 minutter og observerer.
Det er jo ture, vi ofte går – og vi kender 

området særdeles godt, og alligevel ser vi 
det med andre øjne, når vi går denne tur, og 
det er faktisk en pudsighed. På denne van-
dring ser vi helt specifikt efter fugle og ikke 
andet - ikke efter anden natur, ikke træer og 
svampe og evt blomster – kun fugle! – Ja, 
altså, hvis der kom en ræv, et rådyr eller en 
hare, ville vi naturligvis observere og ind-
berette, men vi har fugleøjne. – Vinterturen 
er jo den ”kedeligste”, for der er slet ikke 
den mængde fugle, som vi ser om somme-
ren, men det er andre arter, og de er i sig 
selv ikke kedelige. F.eks. ser vi halemej-
ser i vores egen skovhave. De flyver altid 
i flok, og på billedet her kan man se, at de 
også spiser i flok. Det er den yndigste lille 

dunbold med en lang sort hale, og den vejer 
meget få gram. På fjorden så vi pibeænder, 
troldænder og de første gravænder – samt 
naturligvis masser af blishøns, måger, 
knopsvaner, sangsvaner, fiskehejrer, skarv 
og gråænder. Vi gik vinterturen her i januar 
i høj sol og let vind og med stort udsyn – 
det var skønt!
Dagen efter var der storm og orkanstød og 

væltede træer – Jeg synes ellers, vi har haft 
rigeligt med vind i denne vinter, der er ikke 
mange dage imellem, at vindstyrken får 
det til at ”synge” om hushjørnerne, og det 
ses også tydeligt på skovens væltede træer. 
Mest tydeligt var det efter sneen – de store 
mængder tung våd sne tvang nogle kæmper 
i skoven omkuld – særligt gran og fyr, sjæl-
dent løvtræer, da de jo er bladløse og derfor 
ikke kan bære så megen sne. Hos os vælte-
de et 4-5 meter højt abetræ – også kaldet 
abernes skræk. Det stod lidt yderligt på en 
skrænt, og det viste sig, at dets rodnet var 
meget overligt. Da vi skulle forsøge at rej-
se det (med gode venners hjælp!), forstod 
vi til fulde, hvorfor det er abernes skræk – 
dets meget store og spidse nåle stikker ad h 
--- til! Det blev rejst og flyttet og gravet ned 
et andet sted (se foto) – og godt forankret 
- det står stadig efter gårsdagens orkan, og 
vi håber, det må slå rod igen – for det har 
også en affektionsværdi for os, idet vi fik 
det i afskedsgave fra kirkepersonalet, da vi 
stoppede som præstefolk.

Naturens Kraft
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En anden bekymring i stormen gik på vort 
”stærekassetræ”! (se foto nedenfor) – På 
en gammel stamme hænger 4 meget kønne 
fuglehuse lavet af den legendariske fuglehu-
se-gruppe, der laver og opsætter diverse ug-
lekasser – tornskadekasser- mursejlerkasser, 
ja mange slags fuglekasser og ikke mindst 
stærekasser. Boligerne på dette træ er særli-
ge, idet de både har forgang og opholdsrum, 
så der er god plads til en stor familie – men 
de er også særlige på en anden måde. De 
vender i meget forskellige verdenshjørner, 
og på hver af dem er malet navnene på de 
steder, vi har boet – stederne vores børn bor 
– steder vi i øvrigt har kær - og så selvføl-
gelig en pil der vender opad – hvor der står 
paradis!! Alt dette bare for sjov – og kønt 
er det at se på – men desværre har endnu 
ingen taget bolig deri - og i hvert fald slet 
ikke stærene - - 

Vi måtte jo naturligvis også ud i skoven efter 
orkanen for at se, hvilken anden skade der 
var forvoldt - og det var der. Lige nær ved 
os er flere skovveje spærret af kæmper, der 
har lagt sig til hvile. Ved Sødisbakke er fle-
re af de små brandveje spærret af gigantiske 

nåletræer, der er rykket op med rode – og 
henne ved vejen til Maren Finds dal har 3 
af de store bøgetræer lagt sig hen over flere 
veje – det er de bøgetræer, der springer me-
get tidligt, men der er heldigvis stadig nogle 
tilbage. Det er lidt vildt, når man ser den 
kraft, en sådan vind kan have – og nu håber 
vi så, at vi får lidt stille vejr den nærmeste 
tid, så der kan ryddes en farbar vej, uden at 
nogen kommer til skade.
I foråret og hen over sommeren og efter-
året har vi jo haft stor glæde af vores rå og 
hendes lam – også selvom de åd blomster 
og grønt i stort omfang, og vi indhegnede 
det, der var muligt. De levede jo nærmest af 
nedfaldsfrugt – vi så dem hver morgen og 
aften stå under træerne og spise sig mætte i 
æbler. Vi var væk en uge omkring jul, og da 
vi kom hjem og lige ville gå en tur rundt for 
at se, at alt var godt – ja, så fandt vi det lil-
le bukkelam liggende død i urtehaven med 
et beskadiget ben – brækket eller på anden 
vis tilskadekommet. DET var trist – men 
når det så skulle være, var det næsten helt 
kært, at den havde fundet sit hvilested, hvor 
den var opfostret. – Et par dage efter så vi 
så alligevel 2 rådyr gå sammen i bunden af 
skovhaven – og vi så det flere gange, men 
de var lige store, og vi huskede lammet som 
mindre. – Nu ville historien jo have været 
lykkelig, hvis hun havde fundet en buk, og 
vi så igen til foråret ville have småkravl i 
haven – men rådyret parrer sig i juli/august, 
og det befrugtede æg ligger så i kroppen, 
indtil det sætter sig fast ca 5 mdr før fødslen 
– Der røg den romantiske historie –Enten 
var det så ikke vores lille buk, der lå død 
dér, men en der tilfældigt var kommet på af-
veje – og så løber de to rundt endnu – eller 
også var det 2 helt andre rådyr, der strejfede 
forbi.
Vi har ikke set dem siden, men vi håber, 
hun kommer igen til foråret og føder lam 
her hos os – og gerne 2, som vi har set tid-
ligere.

Vi er nu omkring kyndelmisse, og det er 
jo fra gammel tid her, den ”slår sin knude, 
overmåde hvas og hård” – iflg Blicher, men 
pt ligner det bestemt ikke det, der står i san-
gen ”hvidt foroven- hvidt forneden, pudret 
tykt står træ i skoven som udi min abild-
gård”. Det gjorde det så i rigeligt mål, da 
sneen lukkede Danmark – og i det efterflg 
sjap/frost, der var her nogle dage, var vores 
vej som en isbane, og det var ikke muligt at 
komme op med bilen – DET er første gang, 
det er sket i alle de år, vi har boet i skoven!

Sol i birkens skyggefiligran
livsens puslspil med tusind brikker,-

går min vinterlignelse mon an –
se, der står en solmodsblomst og nikker.

En erantis brød vor vinterjord,
snart er hækkens skygge blomstertæppe,
bly, standhaftig, stædig – blomsterflor,
mod dit solmod måler mit sig næppe.

(KEL)

Den første lille grønne nakke, som jeg gik og 
fulgte i starten af januar, og som siden folde-
de sit gule ansigt ud, har nu fået følgeskab af 
mange gule solmodsblomster, og med oven-
stående digt ønsker jeg godt gryende forår.

Britt Lægsgaard 
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Solen gik sit hverv i møde 
med et gyldent nik: 

” Jeg vil lægge mørket øde 
med det job, jeg fik 

Jeg vil trylle lige så stille 
blomster frem af muld, 

og en dag slår lærken trille 
forårsunderfuld. 

Jeg forøger stedse væksten 
med mit skin og lys; 

når vi når langfredags teksten 
sletter jeg hvert gys, 

For nu kan min store varme 
bringe påskeliljens  bud, 

og når somren endlig kommer 
springer løvet ud, 

Fugle bygger deres rede 
roser knoppes farveskønt 

tristheds mismod holdes nede 
livet føles let og kønt 

 
Ved Sankt Hans så har jeg nået 

min formåens grænse, 
bud jeg har fra oven fået: 
jeg min magt må lænse. 

Så jeg sørger dag for dag 
mig at vende bort, 

lægge al formåen bag, 
gøre dagen kort. 

Jeg blir ved, til kulden kommer 
og naturens vækst må ødes, 
men så laver jeg en ommer: 
atter solhvervsviljen fødes.” 

Vibeke

Solhverv 
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Solhverv 
Vandringer – i Birgittas ånd
Hvorfor laver Birgittaforeningen egentlig 
vandringer? Sådan har en og anden må-
ske tænkt. Jo, det gør vi, fordi Birgitta af 
Vadstena, den svenske kvinde som levede 
i 1300-tallet, som foreningen har navn ef-
ter, var en ivrig pilgrimsvandrer. Ja, hun er 
sågar udnævnt af paven i 1999 til at være 
skytshelgen for det nordlige Europa for 
pilgrimme, læger og en fredfyldt død. For-
eningen blev stiftet i 2001 med det formål at 
udbrede kendskabet til den hellige Birgitta 
og baggrunden for Mariager Birgittinerklo-
ster og kirke.

Birgitta var af fornem svensk adelsslægt, 
men da hun bliver enke afhænder hun stort 
set, hvad hun ejer og har, og vælger at leve 
resten af livet i fattigdom og afkald. Indtil 
hun dør i 1373, lever hun et bemærkelses-
værdigt liv med Gud og pilgrimsvandring 
som omdrejningspunkter. Hun dør i Rom, 
efter at hun i mere end tyve år har arbejdet 
for at få en ny klosterorden godkendt af 
paven. Den nye klosterorden, Birgittineror-
denen, bliver først endelig godkendt fem år 
efter hendes død. I Danmark blev der opret-
tet to Birgittinerklostre. Det første i Maribo, 
det andet i Mariager. Med Birgitta i tanker-
ne ønsker foreningen at stå for arrangemen-
ter og vandringer, der giver mulighed for 
samvær, fordybelse og bevægelse.  

Årets første vandring
Søndag den 24. april er du velkommen på 
årets første vandring med Karen-Marie 
Holst Jannerup som leder. Karen-Marie er 
i bestyrelsen for Den Danske Klosterrute og 
en kær ven af Birgittaforeningen. 
 Karen-Marie skriver om vandringen: ”Sam-
men vil vi høre beretningen om vandringen 
til Emmaus. Forvirrede og længselsfulde di-
sciple deler deres frustrationer og sorger, da 

der uventet kommer en ukendt mand og slår 
følge med dem… En del af vandringen vil 
være i stilhed. Inden vi er tilbage ved kloste-
ret, hører vi om at blive genkendt og skimte 
både en fremtid og et håb”. 

Vandringen, på ca. 8 km, udgår kl. 11:00 fra 
Veteran Jernbanen pga konfirmation i Mari-
ager kirke. Pris 25 kr. for ikke-medlemmer.

Disciplene på vej til Emmaus, 
Malet af søster Abraham, Dr. Kirsten Stoffregen 

Pedersen, Jerusalem.

Morgen i maj når det grønnes
Søndag den 22. maj har vi både kirke, van-
dring og vingård på programmet. Vi begyn-
der dagen med gudstjeneste i Sem kirke kl. 
10.30 ved Cicilie Poulsen. Den lille kirke, 
der blev bygget omkring år 1100, ligger 
smukt og markant i landskabet. Efter guds-
tjeneste i denne fine gamle kirke, vandrer vi 
omkring Sem sø og over til vingården Sem-
søgård. Her vil vinbonde, Ivan Bogner og 

hans hustru, Birgitte, tage imod os. Der ser-
veres en sandwich, hvorefter Ivan fortæller 
om vinproduktion og giver smagsprøver på 
den liflige drik sammen med hjemmebagt 
brød.

Pris 25 kr. for ikke-medlemmer. 
MobilePay 96 858. Tilmelding til Grethe 
Holmriis på mail: gholmriis@gmail.com 

eller tlf.: 51 83 84 90

 Ivan Bogner

En åben dør
Hvis nogen har kigget ind i det lille pil-
grimshus ved siden af kirken, vil I have 
lagt mærke til, at der har været håndvær-
kere, og at der nu er en døråbning imellem 
de to rum i stuen. Vi håber det vil give et 
bedre indeklima, når luften kan cirkulere 
imellem rummene. Vi glæder os til at tage 
huset i brug; tage imod overnattende gæster 
og byde indenfor til Pop-up-café, når vejret 
ikke er til at være i klosterhaven. 

Vi har meget godt at se frem til. Jeg håber 
vi ses. 
Læs mere på www.birgittaforeningen.dk

Birgittaforeningen / Grethe Holmriis  

Vandringer – i Birgittas ånd



Fredagstanker 
Mariager Kirke er også på Face-
book, og her vil der de fleste freda-
ge bliver lagt ”Fredagstanker” op.

Fredagstanker er en ganske kort re-
fleksion over den kommende søn-
dags evangelietekst. 

Korte men gode tanker at gå til 
weekend på, og måske også til 
gudstjeneste?

Familiegudstjenester
Efter den korte gudstjeneste er der 

gratis fællesspisning og en lille 
aktivitet for børnene i klosteret. 
Vi slutter, så alle sengetider kan 

overholdes.

Der er ingen tilmelding til familie-
gudstjenesterne. Læs mere på 

side seks inde i bladet.

Marts
Onsdag den 30. marts kl. 17:00 

(JDKR)

April
Onsdag den 20. april kl. 17:00 

(JDKR)

Maj
Onsdag den 18. maj kl. 17:00 

(EM)

Påskens
gudstjenester
Palmesøndag                     

10. april kl. 10:00                                                                                   
EM  

Skærtorsdag 
med efterfølgende lam & vin i kirken    

14. april kl. 19:00                                             
EM

Langfredag                                 
15. april kl. 10:00                                                                          

JDKR

Påskedag                                                                         
17. april kl. 10:00                                     

JDKR            

2. Påskedag                                                                
18. april kl. 10:00                                          

EM 

??!!


