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Efter 32 år og et nummer!
Efter 32 år og et nummer skifter Kirke og sogn trykkeri. Med Ib Damsgaards pludselige
død måtte vi hurtigt ud at lave en ny aftale. Vi fik anbefalet Lisbeth Højriis, som også
laver layout og dtp for Hadsund og Vive sogns kirkeblad. Stender & Holmriis benytter
sig af et trykkeri i Aars, og her er prisen for et blad i sort tryk den samme som for
firefarvet, så derfor er dette blad i farver. Vi er spændte på resultatet og ser frem til
samarbejdet. Men da jeg personligt har kendt og arbejdet sammen med Ib i snart 30
år, er savnet af Ib stort. At det også gælder mange andre, vil dette blad bære præg af.
Peter Ulrich Toubøl
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Forside foto Peter Ulrich Toubøl: Ikon malet af en af årets konfirmander. De øvrige
konfirmanders ikoner er vist på de efterfølgende sider i kirkebladet. Læs mere på side 6.

Derfor står vi op!
af Peter Ulrich Toubøl

Forestil dig en dansk gudstjeneste uden
salmesang! Flere og flere synger med
på ”Vi er røde, vi er hvide” og ” Der er et
yndigt land” til fod - og håndboldkampe;
men færre og færre synger med på
salmerne under gudstjenesten, selvom
de er mødt op. Flere og flere betragter
gudstjenesten som underholdning,
hvor menigheden bare er statister og
tilskuere, og gudstjenesten er lagt i
hænderne på de professionelle: præsten,
organisten og koret. Ikke mange deltager
i nadversangen, i korsvarerne eller synger
amen. Den danske salmebog er vel en
af verdens største, og mange lande
misunder vores flotte salmetradition.
Men synge – det gør vi ikke længere. Jo,
til X-faktor er der ingen grænser. Selv de,
der synger pibende falsk, tør her stille sig
til skue for en million fjernsynskiggere.
Men i kirken holder vi munden lukket,
og om føje år kan vi ikke opleve en
dansk gudstjeneste med en levende
menighedssang længere, hvis der ikke
bliver gjort noget.
I Mariager sætter vi stor pris på den
traditionelle gudstjeneste. Vi har de
rigtige rammer med et af landets flotteste
kirkerum og tilmed et af de bedste orgler,
en vanvittig dygtig organist og et godt
kor. Men uden menighedens salmesang
falder det hele fra hinanden!
Ud over at vi synger bedre, når vi står op,
så skal det også minde hver enkelt af os
om, at vi ikke er passive statister, men har
et medansvar og en forpligtigelse til at
være en del af den fælles gudstjeneste
ved at synge salmer og lovprisninger
- og det hvad enten vi synger rent og
godt, falsk eller skidt.

Ved fællessang bliver vi et stort fælles kor.
Det er en fantastisk fornemmelse, som
jeg oplever hver gang jeg f.eks. er til en
af de årlige fællesgudstjenester i Århus
Domkirke sammen med tusind andre
menighedsrådsmedlemmer. Men det er
desværre en oplevelse, som bliver mere
og mere sjælden i Mariager Kirke med
undtagelse af, når der er ”salmemaraton”
og lignende.
Så derfor står vi op under salmesangen.
Men det er naturligvis sådan, at enhver,
der har vanskeligt ved at stå op under
salmesangen, kan blive siddende på
bænken.

PS: Når du står op foldes lungerne ud og du synger
bedre – og når du sidder ned, kan du bedre høre hvad
der kommer ud af bænkhøjttalerne.
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Ved vinterens afslutning
af Stine Tougaard

var smurt blod på dørstolpen. I alle andre
huse tog de den førstefødte af hankøn og
slog ihjel. Påske betyder ”at gå forbi”.

Ved kirkebladets deadline sner det – igen.
Efter to hårde vintre kan man godt tænke
ved sig selv, om det da aldrig nogensinde
bliver forår. Men selv om det kan virke
sådan, så er vi inderst ikke aldrig i tvivl, vi
ved godt, at det bliver forår.
Og når vinteren først er forbi, når lyset er
vendt tilbage, og træerne har fået grønne
knopper, når sommeren ligger lige foran
os, så vil vinterens kulde blot synes som
en parentes.

Påske betyder ”forbigang”.
Vi nærmer os påske. Ordet ”påske” betyder
”at gå forbi” på hebraisk, at gå forbi eller
”at springe over”. Det refererer til dengang,
dødsenglen gik forbi hebræernes huse i
Egypten. Den gik forbi de huse, hvor der
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Dengang jeg læste på universitetet, var
der en af mine studiekammerater, som
skulle springe i faldskærm. Da han sprang,
foldede faldskærmen sig ikke ud, og han
faldt i frit fald ned mod jorden. Han må
have troet, at livet var slut, men så landede
han i et kæmpe træ, hvis grene greb ham,
og han slap vist nok med et brækket ben.
Den visse død gik ham forbi.
De mennesker, som har vidnet om
massemord under 2. verdenskrig eller
under krigen i Jugoslavien, det er
mennesker, som har stået på kanten af
massegrave, mens maskingeværerne har
mejet deres venner ned. De er blevet revet
ned i graven af deres døde landsmænd,
men selv faldt de uden at være blevet
ramt af kuglerne og reddede livet. Den
visse død er gået dem forbi
Det, der går forbi os påskemorgen, da
Kristus opstår, det er meningsløsheden og
gudsforladtheden.Vi undgår, at livets såvel
som dødens fortegn er meningsløshed og
mørke.

Meningsløsheden gik forbi

Menneskelivets mange sider
Vi ved godt at sorg, depression, tab,
uretfærdighed og elendighed har
plads i menneskelivet: Når vi hader
os selv, tager os selv i at svigte eller i
ubegrænset hykleri, når vi ser mennesker
lide, når sygdom sender mennesker
ud i uværdige liv, når uretfærdigheden
skriger til himlen, når uskyldige børn
lider – ja, vores erfaring fortæller os med
al ønskelig tydelighed, at menneskelivet
også rummer skyggesider. Men lige der,
lige når vi tror at meningsløsheden og
døden trækker det sidste stik, da hvisker
påskemorgen: ”Nej”. Meningsløsheden,
mørket og kulden er ikke livets facit.
Påskemorgen får vi at vide, at
meningsløsheden er gået forbi os.
Kristus sender os ud i livet med denne
besked. Vær i live i livet. Lad livet og lyset
være fortegn, for livet er den stærkeste
magt, og han er hos os alle dage. Også
nede i mørket. Her kæmper han på vores
side mod alle de kræfter, der ødelægger
og hæmmer livet. ”Gå til Galilæa, dér skal
i se ham” siger englen til kvinderne, da de
kommer ind i graven. Galilæa, det er jo der,
de kommer fra. Det er altså deres egne
gamle liv, som de skal gå hjem til, men nu
i denne nye bevidsthed om, at døden og
mørket er gået forbi. Midt i deres egne liv
skal de opleve, hvad opstandelse er.

Opstandelsesberetningen er beretningen om, hvordan den endegyldige
håbløshed går forbi mennesker. Alt håb
er ude langfredag. Og så alligevel sker
det, at vi får lov til at beholde livet og
håbet.
Dermed bagatelliserer vi ikke mørket og
døden. Det er ikke en sådan jubelglad
happy ending om, at det hele ikke er
så slemt alligevel. Det kan være slemt
- livet. Det kan gøre ondt, og det kan se
ud som om, at mørket og døden trækker
det sidste stik hjem. Men igen kan vi lytte
til englen: ”Frygt ikke” siger den, opstandelsen påskemorgen handler om, at livet
trods alt er det hele værd. Kristus er med
os hele tiden.
Med det løfte og det håb skal vi gå ud
i livet og gøre vores bedste for at være
overfor andre på en måde, så også
de oplever og mærker, at livet leves i
opstandelsens lys.
Ligesom foråret er tilstede i vinteren,
ligesom vi aldrig mister troen på, at
foråret kommer, sådan er opstandelsen
tilstede i livet – og i døden. Selvom døden
kommer til os alle sammen, så ender det
med, at den går forbi.
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For Børn og Unge

Konfirmander maler ikoner
Hvis nogen har undret sig over, hvilken
kunstner der udstillede ikoner i kirken
tidligere på året, kan det her afsløres,
at det var konfirmanderne fra syvende
klasserne på Mariager Skole.
Lørdag den 15. januar mødtes vi kl.
9.00 i sognegården sammen med to
professionelle kunstnere Anna Stenberg
og Per Havshøi fra Randers.
Det blev en rigtig god dag, hvor
konfirmanderne lagde stor energi og
kreativitet i arbejdet med billederne.

Resultatet blev vist frem ved en
fernisering i kirken i forbindelse med
gudstjenesten søndag den 17. januar.

Sommergudstjeneste
søndag den 29. maj kl. 14.00

Ved denne gudstjeneste vil ”Skabelsen” være temaet, og der vil efterfølgende
være kaffe, saft, en bid brød og leg i Klostret.
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For Børn og Unge
Konfirmander 2011 i Mariager Kirke
Søndag d. 17. april
kl. 11:00

Søndag d. 24. april
kl. 11:00

Søndag d. 1. maj
kl. 10:00

Charlotte Vestergaard Jensen
Maja Jensen
Frederikke Krag
Silje Bach Svanholm Pedersen
Maja Mandrup Schou Petersen
Malene Damkjær Rasmussen
Rebecca Benedikte K Sørensen
Vincent Winther Andersen
Mathias Rodil Bach
Kristian Lindhard Gade
Torben Gjettermann
Martin Agri Hansen
Lasse Stougaard Jensen
Alexander Johannesen
Kasper Winther Jørgensen
Benjamin Nielsen
Emil Korsbakke Palsgaard
Benjamin Stenholt

Sølva Johanne Strange
Andersen
Catrine Amdi Christensen
Katrine Hastrup Christensen
Camilla Thulstrup Dissing
Metha Kirstine Flou
Botilla Dalsgaard Jensen
Mia Hovgaard Jessen
Sille Søndergaard Vinther
Hans Kjærgaard Christensen
Nicklas Hornshøj Graversen
Jeppe Harritz
Mikkel Østergaard Schrøder
Rasmus Stougaaard

Mathilde Tordrup Bach
Camilla Højberg Bundgaard
Cecilie Marie Christensen
Emma Aunsbjerg Darum
Daniel Grøn
Alma Leonie Hymøller
Julie Hjort Høgh
Tanja Jørgensen
Zarina Sætre Lihn
Asta Bay Møller
Ida Maja Rather
Nadja Asferg Sørensen
Kasper Hammerild
Hans Christian Holm
Christian Jensen
Gustav Mellerup
Jacob Stenholt Møller
Oliver Alexander Gertz Nielsen
Mathias Strandby Rasmussen
Kristian Kjærhus Sørensen
Emil Villadsen

Fastelavnsgudstjeneste
søndag den 6. marts kl. 14.00.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og får kaffe,
saftevand og fastelavnsboller.

Børn må meget gerne komme udklædte.

Meld dig som indsamler
Bliv søndagens og ”de sultne børns helt” –
meld dig som indsamler ved

Sogneindsamlingen d. 13. marts!
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Den lille prinsesse

Mariager Klosterbygnings trappeopgang
af Helga Moos Iversen

I december havde
man mulighed for at
teste sin viden vedr.
Mariagers kulturarv
efter Birgittinerne. På
Birgittaforeningens
initiativ blev der
således formuleret
diverse
relevante
spørgsmål, og der
var så mulighed for
at vinde bl.a. Per
Sloth Carlsens nye
bog om Mariager Kloster og Birgittinerne.
Et af de spørgsmål, som voldte kvaler
hos mange, omhandlede denne
figur som findes den dag i dag i en
murniche i Mariager Klosterbygnings
trappeopgang. Spørgsmålet gik ud på,
om figuren forestillede Margrethe I.,
Birgitta af Vad-stena eller Margrethe
I’s faster. Enkelte gættede på Birgitta af
Vadstena - ingen på fasteren, - men rigtig
mange mente, at figuren skulle forestille
Margrethe I., hvilket heller ikke kunne
undre, da det også var, hvad jeg havde
fået fortalt.
Men hvem forestiller figuren?
Dette fik vi svar på i oktober måned,
hvor vi havde besøg af historiker/
middelalderarkæolog Thomas W. Lassen
fra Maribo. Udover at kunne fortælle en
masse om ”Moderklosteret” i Maribo,
bidrog han efterfølgende med en
afklaring af figurens oprindelse - og det
førte videre – ikke til Roskilde – men til
Sorø Kirke.
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Dette fornemme gravmonument findes
nemlig i Sorø kirke og forestiller kong
Christoffer 2.og dronning Eufemia.Kongen
døde år 1332, og man regner med, at de
bronzestøbte gravfigurer er bekostet af
sønnen Valdemar Atterdag omkring år
1360. Kongeparret er på gravmonumentet
vist i fuld figur i fornemme tidstypiske
dragter med en lille fint pyntet prinsesse
imellem sig.

Figuren i Mariager Klosterbygning er ifl.
Thomas W. Lassen en gipsafstøbning af
denne gravfigur og forestiller dermed en
af Valdemar Atterdags små søstre.
Kong Christoffer 2. og dronning Eufemia
havde udover sønnen Valdemar også
døtrene Margrethe, Agnes og Helvig. De
to yngste prinsesser døde som børn, og
kun den ældste datter Margrete oplevede
at blive voksen. (Gift med Ludvig af
Brandenburg). M.a.o. forestiller figuren
en af Valdemar Atterdag’s små søstre, Agnes eller Helvig og er dermed faster til
dronning Margrethe 1.
Hvornår og hvorfor figuren er havnet
i Klosteret er stadig lidt af et mysterium,
men hvem ved, måske får vi en dag besøg
af én, som også kan fortælle os det.

Historien om den blå termokande
... eller hvordan jeg lærte at drikke kirkekaffe
af Organist Mikael Ustrup

Jeg har to lillesøstre! I årenes løb har vi
udvekslet mange obligatoriske julegaver
– ikke alle lige opfindsomme eller ihukommelsesværdige (som det jo hedder indenfor denne etat), men én julegave husker jeg
mere end nogen anden: en termokande
– en blå termokande.
Mine forældre hørte engang til den minoritet af mærkværdige danskere, der
kunne klare sig med et pund kaffe om
året; nemlig når de fik besøg af familien fra
Århus (nu med dobbelt-a: Aarhus).
Den del af familien drak et pund kaffe en
hel del hurtigere end min familie, som jo ikke drak kaffe. Som
fædre så sønner, så jeg drak
heller ikke kaffe.
Det vil sige, i gymnasiet gav det
en vis akademisk anerkendelse
at trække en kop kaffe i automaten i stedet for den mere
infantile kop chokolade. Så den
fremadstormende akademiker
var så småt begyndt med kaffe.
Når den blå termokande blev så
vigtig skyldtes, det, at den blev
mine fingres redning i et års tid.
Jeg var blevet nemlig blevet
ansat som organist i
Aarestrup kirke.
Kirken, kulden og
organisten.
Min første gudstjeneste
blev spillet 2. juledag 1981,
hvilket efterlod mig som
et rystende nervevrag. Jeg
kunne nemlig slet ikke
spille

orgel, men det bekymrede åbenbart ikke
den danske folkekirke. Højmesser i
Aarestrup kirke tog på det tidspunkt 35
minutter med det hele, så det var ikke
længden, der var årsag til nervøsiteten.
Det var manglen på basale spillekundskaber. Klæder skaber folk og øvning skaber
mindre nervøse organister til søndagsbrug, så jeg begyndte at tage orgelundervisning, og jeg begyndte at øve mig. Det
var her, det store problem indfandt sig: der
var ingen varme i Aarestrup kirke. Det var
der heller ikke i så mange andre kirker, men
det fandt jeg desværre først ud
af, efter jeg havde valgt min
levevej.

En oplagt løsning med en
del bivirkninger.
Men jeg fandt en løsning på de
kolde fingre: KAFFE
Hver gang jeg øvede mig,
fyldte jeg den blå termokande med varm kaffe og tog
til kirken, hvor jeg hældte en
kop kaffe op og varmede de
gennemfrosne fingre. På det
tidspunkt var der omkring 3-5
(plus-) grader i kirken!
Jeg drak ikke så meget kaffe,
så på et tidspunkt blev den jo
kold. Så smuttede jeg udenfor
kirkedøren og tømte kruset i
den hvide sne. Det gik beJeg ved præcis hvordan den blå termostemt ikke upåtalt hen, at
kande skulle se ud - og har “ledt huller i
jorden” (dvs. på Internettet) for at finde et der var sort-brune klatter
billede af en ualmindelig grim blå termoi den fine gudskabte sne,
kande. Det lader sig ikke finde, så her er et
billede af en termokande, der med garanti så andre løsninger måtte
er dyrere end mine lillesøstres julegave- til: jeg begyndte at drikke
budgetgrænse.
den, inden den blev kold.
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At anmelde sin egen koncert

Stenalderkommunikation

Nu skal man ikke lade ræven vogte gæs
eller politiet undersøge politiet, ligeså lidt
som man skal anmelde sine egne koncerter, men jeg bryder med konventionen
og gør det alligevel.
Lørdag d. 4. december var der koncert
med professor Winfried Bönig fra Kølnerdomen. At det var en fremragende
koncert kan enhver, der var til stede vist
skrive under på, men det var ikke uden
en vis nervøsitet, at denne koncert løb af
stablen.
Dels er første lørdag i december ikke
nogen velafprøvet koncertdato, og dels
er kl. 11:00 om formiddagen ligeså lidt
afprøvet, så jeg spekulerede da på, hvor
mange tilhørere denne koncert kunne
trække. Det viste sig at være så mange, at
nogle sikkert vil huske parkeringskaosset
mere end koncerten. Så langt så godt.

Jeg har senere ladet mig fortælle, at den
store professor fra det tyske kun læser og
besvarer e-mails, når han er i lufthavne.
Se det kan nok gøre en kontrolfikseret
organist i Mariager nervøs. Jeg havde
ganske enkelt ingen kontakt haft med
koncertgiveren i flere måneder.
Da der endelig - meget meget sent - var
hul igennem viste det sig, at han havde
misforstået koncerttidspunktet. Han troede det var lørdag aften. Der var nu 30
timer til koncerten.
Til gengæld fik jeg langt om længe et
eksakt tidspunkt for, hvornår han arriverede i Aalborg lufthavn. Jeg hentede
ham fredag aften kl. 19:05 i Aalborg
lufthavn i den sikre tro, at han havde
meget travlt med at komme til Mariager
og forberede sig til koncerten. Det havde
han ikke! Han var sulten! Hundesulten.

Kaotisk rejse
Som han selv beskrev det, havde han
været til reception tidligt om morgenen af
den slags, hvor man står med et glas hvidvin (om morgenen!!), pindemadderne er
små, og der er altid nogen at hilse på, så
ingen får spist noget.
Derefter havde han taget toget til
lufthavnen. Toget var forsinket på grund
af sne, og da han tjekkede ind sagde indtjekningsmaskinen: ”Flight overbooked”.
Det er rigtig godt, at mit nervesystem ikke
vidste noget som helst om alt dette. Der
var nu 18 timer til koncerten!
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Et billede af den fantastiske og fantastisk store domkirke i
Køln, hvor Winfried Bönig til daglig er organist. De synlige piber i orglet, der hænger til venstre er ca. 10 meter højre - bare
for at sætte størrelsesforholdene lidt i perspektiv.

Han hastede så til skranken, slog i bordet
og sagde (sikkert på tysk), at han skulle
spille orgelkoncert i denne lille jyske købstad i morgen, så han af alle mennesker
skulle med dette fly, og det kom han heldigvis.

Kulturudveksling
Det hører bestemt til i den behagelige
ende af organistarbejdet at være vært
for udefrakommende koncertgivere. Ikke
kun fordi vi straks tog på fiskerestaurant
i Aalborg og spiste (2 retter uden alkohol
- jeg skulle køre og han skulle øve), men
også fordi det er meget lærerigt at høre
om, hvordan forholdene er i andre lande
og for andre organister. Nogle få ting kan
man misunde, men i langt hovedparten
kan man glædes over danske ansættelsesforhold og arbejdsvilkår.

Kirkens varmesystem
Jeg krøb hurtigt til bekendelse overfor
ham og sagde som sandt var, at kirkens
varmesystem var i uorden, så der ville
kun være ca. 16. grader, når han ankom til
kirken, og jeg kunne ikke love, at der ville
være mere til koncerten dagen efter.
Sjældent har jeg set nogen se så glad ud.
Han fortalte, at i Kølnerdomen er der slet
ikke noget varmesystem! På daværende
tidspunkt var temperaturen i kirken 5
grader. Jeg tænkte straks på min blå termokande, uldvanter og hvad man nu
ellers har prøvet af panikløsninger gennem årene. Han fortalte ufortrødent videre, at juleaften var der normalt lige
omkring frysepunktet i kirken, og juleaftensgudstjenesten tog 2½ time (de er jo
rettroende katolikker).
Han fortalte også, at fordi han er førsteorganisten i kirken, spiller han kun til to gudstjenester om ugen. Hans assistent spiller til
de øvrige 36 gudstjenester om ugen.

Jeg sank engang og tænkte på vores Lutherske indstilling til tingene. Tænkte på
det ramaskrig der ville lyde, hvis vi holdt
en gudstjeneste på 2½ time med en temperatur på frysepunktet. Så sank jeg endnu engang, skålede i vand, og vi begav os
mod Mariager, hvor vi var kl. 23:00. Der var
nu 12 timer til koncerten.

Professionalisme
Lettet over at han var nået frem, og at
han ikke var det mindste forurettet over
temperaturen i kirken, efterlod jeg Winfried Bönig i kirken, hvor han nu skulle til
at forberede koncerten dagen efter. Jeg
indrømmer gerne, at jeg smuglyttede i
våbenhuset, inden jeg låste kirken af for
natten, og den smule jeg hørte, fik mig til
at glæde mig som sjældent til en koncert,
for hvor var han ganske enkelt suverænt
dygtig. Selve koncerten rokkede ikke ved
det indtryk. Han var alene på pulpituret
under hele koncerten. Vendte selv blad og
registrerede selv, og den dag i dag ærgrer
jeg mig over, at min egen begynderdumhed gjorde, at det lykkedes mig at slette
hele koncerten, som han ellers havde givet lov til at optage.

Sådan en lille tingest kan - når den ellers fungerer - styre
hele kirkens varmesystem. Huske hvornår der skal være
varme på i kirken, hvor lang tid det tager at varme kirken
op og - mens vi andre sover natten mellem lørdag og
søndag - tænder den selv i rette tid for varmen, så der er
19,5 grader på kirkebænkene søndag morgen kl. 10:00.
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Der var øjeblikke i den koncert, som jeg
vil huske på mit dødsleje.
Han havde øvet i kirken til kl. 04:00 om
natten. Jeg anrettede morgenmad til
ham kl. 09:00. Så varmede han op og
spillede koncerten. Se, det er sjældent
set kunstnerisk professionalisme, som vi
andre kun kan kigge langt efter.

Mindste fællesnævner
Det er vist kun i politik, at nogen tror
at mindste fællesnævner bringer menneskeheden fremad. Vi i det virkelige liv
ved, at det ikke forholder sig sådan.
Indrømmet! Når jeg nu til daglig sidder
i kirken og fryser med anstand i 12-14
grader, som er kirkens natsænkningstemperatur, tænker jeg ofte på Winfried
Bönigs historie.
Jeg bliver jo ikke varmere af, at han fryser.
Til gengæld er jeg glad for at kirken nu
efter mange års småproblemer igen har
fået et varmesystem, der skaber rimelige
vilkår både for træværk, orgel og til dels
også for organistens skrøbelige fingre
og den lutherske menigheds velbefindende.

Kirkekaffe
Nu hører kirke og kaffe, af grunde som
det ikke helt er lykkedes mig at se det
geniale i, sammen som politik og spindoktorer.
Men når kirken inviterer til kirkekaffe,
er det helt andre billeder end hyggeligt
koffeinsamvær, der dukker op på min
nethinde. For mig hører kirke, kolde fingre og kaffe altså sammen. Den blå termokande er for længst gået til de evige
termokandemarker - og nu er den skiftet
ud med en næsten ligeså grim hvid termokande.
Med årene er jeg også blevet så voksen, at det næsten ikke er nødvendigt at
hælde overskydende kaffe ud i den ellers
rigelige sne udenfor kirken.

Få besked
Dette blev så en hel artikel uden at omtale kommende koncerter. De kan ses
andetsteds, men vil du være helt sikker
på ikke at gå glip af en koncert, så tilmeld
dig kirkens mail og/eller sms-service. Så
risikerer du ikke, at der en dag dukker
en uovertruffen dygtig tysk organist op
i Mariager kirke, uden du ved det.

Er du tilmeldt kirkens
mail- og/eller sms-service?
Korteste og billigste vej fra kirkens koncerter til publikum er at
tilmelde sig kirkens mail-liste og/eller sms-service.
Du får besked nogle dage før en koncert, og du modtager en sms
på koncertdagen.
Du kan selvfølgelig til enhver tid framelde dig igen - og det er
selvfølgelig gratis.

Tilmeld dig på www.mariagerkirke.dk
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Formiddagshøjskolen
Vi mødes ca. hver anden torsdag fra kl.
10.30 – 13.15 i Sognegården.
Der kræves ikke nogen tilmelding eller
indmeldelse, man kan bare komme. Vi
betaler 40 kroner pr. møde, hvilket dækker
en let frokost, foredragsholder m.m. Du
kan forvente et modent selskab af både
kvinder og mænd, som sætter pris på et
fællesskab med indhold, at få noget med
hjem at tænke over og en hyggelig snak
med hinanden.

små voksne, over de følgende århundreders udnyttelse af barnet som
arbejdskraft på den ene side og dyrkelse
af det uskyldige barn på den anden side
til vor egen tids idolisering af barndom og
ungdom, hvor barnet får sin egen verden
og samtidig appelleres til som forbruger.

7. april

Program
10. marts
Dyrlæge Kurt Lomborg, Fjends: Himalayan
Project, Nepal. - K.L. har drømt om
bjerge hele sit liv, og det førte ham til
Nepal. To måneder hvert år holder han
orlov fra sit arbejde som dyrlæge og
laver hjælpeprojekter i de nepalesiske
bjerge, først og fremmest koncentreret
om uddannelse af børn og unge. K.L. har
billeder med og siger selv at han kunne
fortælle i dagevis om det spændende
område og befolkningen der.

24. marts
Lene Lundsgaard, Mariager: Barnet i
samfundet. Nogle nedslags-punkter i
litteratur og billeder vil illustrere forskellige
tiders syn på barnet. Fra middelalderens

Helle Frisman, Spentrup: Blichers liv
og værker. Helle Frisman er lektor og
præstekone i Spentrup. Desuden er
hun medlem af bestyrelsen for Blicherselskabet, hvis formål er at fremme og
uddybe interessen for St. St. Blichers liv og
værker. Hun vil fortælle både om noveller
og digte, og vi vil synge nogle af hans
smukke sange.

28. april
Udflugt til Hvidsten Kro m. Poul
Smedegaard Andersen. Med en afstikker
til nedkastningsstederne på heden og
Blichers Spentrup vil Poul Smedegaard
Andersen vise os rundt på Hvidsten Kro
og fortælle om Marius Fiils samling af
rariteter. Frokost (æggekage) og kaffe på
Hvidsten Kro
Styringsgruppen - Lene, Jørgen, Birgit, Bent, Randi,
Karen-Elise, Grethe, Poul, Stine, Søren.
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Menighedsrådet arbejder
Tekst og foto Peter Ulrich Toubøl

I den første uge i januar
rykkede
håndværkerne
ind i klosterbygningen for
at begynde på ombygning
og istandsættelse. I første
omgang gælder det 1. sal,
hvor de nye præste- og
kirkekontorer
forventes
færdige midt i marts.
Anden etape gælder
ombygning af bagtrappetårnet, hvor der skal
installeres elevator samt
nyt indgangsparti mod
nord. Til sidst følger
hele stueetagen samt
det gamle trappetårn
mod syd, som forventes
færdig til september eller
oktober. Først til den tid
kan
klosterbygningen
overtage Sognegårdens
aktiviteter.
Arbejdet med første etape er overdraget
til murermester Gert Madsen, Mariager,
tømrerfirmaet Jønsson & Nielsen,
Mariager, Mariager EL-Center, VVS-Huset
Flemming Munk, Assens, Malerfirmaet
KKArt ved Simon Kinch, Århus, lydfirmaet
Brian Hansen, Hobro, Ingeniørfirmaet
Peter Korsbær & partnere ved Johannes
Overgaard, Mariager. Det hele ledes af
arkitekt Gert Madsen, Vissing pr. Hadsten.
Menighedsrådets byggeudvalg består af
Kim Koldsø, Stine Tougaard, Jacob Krogh
Rasmussen og Peter Ulrich Toubøl.
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I dørkarmene fandt håndværkerne gamle
aviser fra 1935, som var brugt som fugestop.

Velkommen til
Sognepræst Jens Birk-Jensen som af
Biskop Kjeld Holm er blevet udnævnt til
at vikariere for Jacob Krogh Rasmussen,
der er på barselsorlov i perioden 12.
januar til 5. april. Vi håber Jens BirkJensen vil befinde sig godt i vores sogn,
og vi ser frem til et godt samarbejde.
Væggen imellem stuerne var lavet i bindingsværk

Orienteringsmøde
Den årlige orientering fra menighedsrådet bliver afholdt i klosterbygningen søndag d. 27. marts
efter gudstjenesten kl. ca. 12.30. Her
fremlægges regnskab og beretning
for 2010 samt planerne for 2011.
Menighedsrådet er vært ved en
bid brød og lidt at drikke. Der vil
blive lejlighed til at besigtige de
nyindrettede lokaler på 1. sal.

Menighedsrådsmøder
Vinduer og sprosser bliver slebet og behandlet med
linoliemaling af Simon Kinch, som også har skaffet
gammelt glas fra Friisenborg.

Møderne afholdes i Sognegården /
klosterbygningen på tirsdage kl. 18.00.
Møderne er offentlige, og dagsorden
og referater kan findes på kirkens
hjemmeside.
Der er møde den:
22/3, 12/4, 17/5 og 14/6.

Kirkebil
Det er muligt at bestille kirkebil
til gudstjenesterne ved at ringe til
Fjordens Taxa 98 57 57 10 senest om
søndagen kl. 8.00, men gerne en af de
foregående dage.
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GUDSTJENESTER
Marts
6.
6.
13.
20.
27.

10.00 Fastelavn 		
Matt. 03,13-17
14.00 Familiegudstjeneste 		
19.30 1.s. i fasten 		
Matt. 04,1-11
10.00 2.s. i fasten 		
Matt. 15,21-28
10.00 3.s. i fasten 		
Lukas 11,14-28

ST
ST
JBJ
JBJ
ST

Tøndeslagning

Orienteringsmøde

April
3.
10.00 Midfaste 		
Johs. 06,1-15
ST
10.
10.00 Maria Bebudelse Lukas 01,26-38 ST
							
17.
9.00 Palmesøndag
Matt. 21,1-9
JKR
17.
11.00 Konfirmation 			
JKR
21.
19.30 Skærtorsdag
Matt. 26,17-30
ST
22.
10.00 Langfredag
Lidelseshistorien JKR
24.
9.00 Påskedag 		
Markus 16,1-8
ST
24.
11.00 Konfirmation 			
ST
25.
10.00 2.påskedag
Lukas 24,13-35 JKR
27.
19.00 Påskevandringsgudstjeneste pilgrimspræst

Konfirmander 		
forestår tjenesten

Let anretning*

Kirkekaffe
Elisabeth Lidell

Maj
1.
8.
15.
20.
22.
29.
29.

10.00 Konfirmation 			
JKR
10.00 2.s. e. påske
Johs. 10,11-16
ST
10.00 3.s. e. påske
Johs. 16,16-22
JKR
10.00 Bededag 		
Matt. 03,1-10
JKR
10.00 4.s. e. påske		
Johs. 16,5-15
ST
10.00 5.s. e. påske
Johs. 16,23b-28 JKR
14.00 Sommergudstjeneste 			

Kirkekaffe
Kaffe, saft og leg

Skærtorsdag
Efter gudstjenesten kl. 19.30 vil der blive serveret en let anretning og et glas i
kirken.
Fjordvang:
Fredag d. 25. marts kl. 10.00: Stine Tougaard
Fredag d. 29. april kl. 10.00: Aksel Breinegaard
Fredag d. 27. maj kl. 10.00: Jacob Krogh Rasmussen
Musikgudstjeneste for Sødisbakke
Onsdag d. 20. april kl. 10.30
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Andre aktiviteter
i kirke og sognegård

Marts
Torsdag 10.
10.30
Søndag 13.
10.00
Tirsdag 15.
19.30
			
Tirsdag 22.
18.00
Torsdag 24.
10.30
Tirsdag 29.
17.00
Tirsdag 29.
18.30
Onsdag 30.
19.30

Formiddagshøjskole Sognegården
Sogneindsamling Sognegården
Højskoleaften – Hans Kaalø & Gert Willems 			
Sognegården
Menighedsrådsmøde Klosterbygningen
Formiddagshøjskole Sognegården
Højskoleaften - Generalforsamling Sognegården
Pilgrimsvandring – Stine Tougaard Kirken
Koncert Domorganist Kristian Krogsøe Kirken

April
Torsdag 7.
10.30
Tirsdag 12.
18.00
Onsdag 27.
19.00
			
Torsdag 28.
10.30
Lørdag 30.
14.00

Formiddagshøjskole Sognegården
Menighedsrådsmøde Klosterbygningen
Påskevandringsgudstjeneste – pilgrimspræst 		
Elisabeth Lidell Kirken
Formiddagshøjskole Udflugt til Hvidsten Kro
Koncert Bryllupsmusik – Mikael Ustrup Kirken

Maj
Mandag 2.
Tirsdag 17.

20.00
18.00

Koncert - Orgel og Sct. Peders kirkes kor Kirken
Menighedsrådsmøde Klosterbygningen

Pilgrimsvandring
Tirsdag den 29. marts er der forårsvandring fra Mariager Kirke. Vandringen har
temaet Guds omsorg, og starter med en andagt ved Stine Tougaard i kirken kl.
18.30. Efter vandringen samtale og hyggeligt samvær.

Påskevandringsgudstjeneste
Onsdag den 27. april kl. 19.00 leder pilgrimspræst Elisabeth Lidell en
påskevandring i kirken. Vi bevæger os konkret i og udenfor kirken og lader de
bibelske beretninger bevæge os undervejs.
Efter kirkegangen samles vi til en forfriskning og samtale.
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Ib Damsgaard
Vibeke Guldberg Madsen

Mesteren bag
Mariagers kvalitetstrykkeri
Ib Damsgaard
i Kirkegade
er død..
Manden bag
de flotte lay-outs,
bøger
kataloger,
plakater,
kirkeblade,
brochurer
og meget mere,
Mennesket med
store krav
til sit arbejde,
håndværker
og kunstner
på én og samme gang,
Perfektionisten, der
lagde hele sin sjæl
i hver en udfordring, han fik,
i alt det arbejde, han udførte,
Personen Ib
venlig,
med humor,
glimt i øjnene
og smil på læben,
der modsagde hans
– undertiden –
lettere bryske facon…..
vil ikke mere være at finde
iblandt os
Hver opgave,
som Ib påtog sig,
blev løst
til fuld tilfredshed,
perfekt arbejde,
kreativitet,
præcision.
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I Mariager
har vi haft den lykke,
at her lå
Damsgaards trykkeri,
hvor også Lizzi
i mange år
var med
som ligeværdig,
fuldgyldig partner
og medarbejder.
Musikeren Ib
medlem af
det helt unikke band
”De gode mænd”,
der vandt den årlige kulturpris,
hvor din harmonika
vil savnes
helt ud i tovene
hos alle os i byen,
der nød det glade samspil,
de stemninger og toner,
der fik os andre til
at ånde letted’ op
og mærke, at denne by
var noget særligt,
at alle de klicheer,
der ellers findes
om dansk provins,
blev vejret bort,
når vores ”Gode mænd”
stod sammen
og gav den hele armen.
Vi husker dig bl.a.
fra ”Sommer i Tyrol”;
du ville ikke rejse dig,
men dog formå’de du
at trække alles blikke til,
når du som kejseren
Franz Joseph
sang ”Livet er nu éngang så…..”
Og vi må sukke:
”Ja, alle vi det lære må!”
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Anlangendes et menneske

Anlangendes Ib Damsgaard, bogtrykker af Guds Nåde
Knud Erik Lægsgaard

Vi var fra første dag enige om at forsage
det onde
Jeg mødte Ib i trykkeriet første gang i
maj måned 1991. Britt og jeg var netop
ankommet som præstepar til Mariager fra
Endelave. Både i Kolind, hvor vi tidligere
havde været og på den lille ø i Kattegat,
havde vi kommunikeret med alle i sognet
ved hjælp at et omfangsrigt kirkeblad.
Britt skrev som oftest om naturen, Guds
skaberværk, den første trosartikel om
I vil, jeg skrev om det åndelige, det
holdningsmæssige, det poetiske, det
særligt kristelige, meget af det der kan
henregnes under den anden trosartikel.
Den tredje trosartikel, kirken på vej
ud i sognet, Helligåndens værk, var vi
mange der skrev på i fællesskab, ansatte,
rådsmedlemmer og kirkegængere.
Ib var interesseret og spændt på et nyt
”Kirke og Sogn”.Når jeg kom til Ib for at gøre
bladet klart, begyndte vi altid i enighed
omkring ”forsagelsen” – alt det sataniske,
det uretfærdige, det umenneskelige
og det inhumane i vort samfund,
vor kommune eller vort sogn. Britts
naturklummer gik også direkte ind. Men
det, der gav anledning til lange samtaler
og overvejelser, var det overraskende i den
kristentro, som fascinerede Ib, skønt han
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ikke uhildet kunne dele den med mig.
De store ord
Ib var ikke bare interesseret i at sætte
ordene, men også i at sætte sig ind i
ordene, de store indholdsmættede ord.
Jeg husker engang, han havde rettet en
skrivefejl. Jeg havde skrevet, at Gud er
uretfærdig. Ib rettede til retfærdig. Intet
kan være større end retfærdig, sagde
han, så det måtte Gud jo være, hvis man
troede på ham. Det tog en lang formiddag
at komme på det rene med, at kærlighed
er større end ærlighed, og uretmæssig
tilgivelse er større end retfærdighed, så
vor lykke er den uretfærdige Gud. Han
blev måske enig. I hvert fald rettede han
tilbage i manuskriptet.
Gud miskender
I et af de første kirkeblade Ib trykkede for
os, skrev jeg om Steen Steensen Blicher,
der i slutningen af :”En Landsbydegns
Dagbog” citerer en gammeltestamentlig
salme.
Salmen begyndte jeg med at læse ved
mindesammenkomsten for Ib, fordi ordet
miskundhed i sidste vers satte vor snak i
gang.

At miskende betyder egentlig at ramme
ved siden af. Gud er den Gud, der elsker
sin skabning, hvert eneste menneske på
jorden, uanset race og religion og køn.
Gud er den Gud, der elsker onde og gode
lige højt og lader solen stå op over og
regnen falde på både onde og gode. Gud
er en uretfærdig Gud. Miskundhed er et af
de ord, man bruger for at forklare, hvordan
han er.
Miskende. Vi kender ordet fra retssalen.
Thi kendes for ret, når noget dømmes
retfærdigt. Men Gud miskender altså, det
vil sige, han handler uretfærdigt. Og Gud
ske lov for det. For i stedet for at fordømme
os, tilgiver han os.
I talen til Ib på Postgården citerede jeg:
””Anlangendes et Menneske, hans Dage ere
som Græs; som et Blomster paa Marken, saa
skal han blomstre. Naar Veiret farer over det,
da er det ikke mere, og dets Sted kjender det skal glæde sig – havet og luften skal glæde
ikke mere. Men Herrens Miskundhed er fra sig over Herren og hans skaberværk”.
Min første tanke var – glæde sig - Joy to the
Evighed og indtil Evighed.”
World – hvordan synge det - men så fik jeg
Joy var Ib!
en uendelig varm følelse, ikke blot glæden
Joy to the World – glæde og velsignelse over skaberværket, men glæden og
til verden. Jeg var på en kongres i velsignelsen, som han, Ib havde været, ikke
Sankelmark i Tyskland sammen med 100 blot for sin familie, - de nærmeste Lizzie og
andre europæiske præster, psykiatere og Niels, svigerdatter og børnebørn, men for
psykologer, da Britt ringede og fortalte, at en by, for et land. Han var i sandhed en ”Joy
Ib pludselig var død. Forfærdet og tung to the World”.
om hjertet gik jeg til aftenandagt sammen
med de andre, og den første salme, vi sang, Blufærdig humorist
var den vidunderlige engelske salme med Ib var, som jeg så ham, en blufærdig,
Händels melodi: Joy to the World, over den humoristisk, omhyggelig arbejdsglæde. De
98sindstyvende davidssalme - ”jorden
100 gange har jeg stået sammen med
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ham i værkstedet med min bog, ”Maria
dog” eller med et nyt nummer af ”Kirke
og sogn”. Altid var han interesseret. Det
var, som om han selv glædede sig til det
nye. Sommetider diskuterede han lidt
stavemåder og tegnsætninger med Britt,
og altid var hans omhyggelighed og
interesse stor.
Tro ikke, at han ikke kendte sin bibel. Hvert
eneste skriftsted, jeg henviste til, blev
slået efter og rettet, hvis der var noget at
komme efter.
Den gode Gud og Ib
Det kan godt være, at han havde svært ved
at tro på den gode Gud, men den gode
Gud havde ingen som helst vanskelighed
med at tro på Ib. Det kan godt være, at
han ikke var medlem af Den Danske
Folkekirke, men den gode Gud er langt
større end Folkekirken, så Joy to the World.
Joy to the World – også når han sad lidt
blufærdigt midt i flokken af gode mænd
med sin harmonika, var han Joy, glæde
og velsignelse. Joy to the world, når han
klatrede rundt på kranen med malerpensel
uden sikkerhedsnet og line og hjelm og
troede, at han var 14 og usårlig.
Kulturen og Ib
Men Ib var naturligvis meget andet. Han
var en P1 og P2 mand – altid når man
kom ind i værkstedet stod radioen på
informationsprogram eller klassisk musik
– han var kulturel – og han var indigneret.
Han var vred over en sort periode i dansk
politisk historie. Han hadede uret og
ulighed og var altid på de svages side i
sin vrede og indignation. Han glædede
sig til, at der skulle komme en ny tid, og at
der skulle blæse nye vinde i den klumre
egoistiske danske politiske verden.
Et uerstatteligt tab
Det er et tab naturligvis først og fremmest

22

for jer, der var ham nærest og kærest, det
er et tab for Mariager og Mariager Kirke,
det er et tab for alle gode mænd og
kvinder, det er et tab for den Gudskabte
jord og for Britt og mig, at Ib ikke er her
mere, for han var for os ”Joy to the World.
Det var det, jeg stod og tænkte, mens vi
sang om Ham, der i evighed er ”Joy to the
World” - både for Ib og for os på grund af
sin uretfærdige miskundhed. Og da vi ved
aftenandagtens slutning sang en gammel
irsk velsignelsessang, sendte jeg med
vemod Ib en kærlig tanke og i forvejen
med:
“May the road rise to meet you,
may the wind be always at your back,
may the sun shine upon your face,
may the rain fall softly on your fields,
until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.”
Ib:
”Må din vej gå dig i møde - og må vinden
være din ven, må solen varme din kind og må regnen vande mildt din jord - - i
ndtil vi ses igen,
må Gud holde dig fast i sin hånd.”

Vinterskærmydsler
Britt Lægsgaard

god halv time – så var vejen ryddet for
mig, så jeg kunne komme på arbejde. Da
sneen havde forføjet sig, var vejen ”bare”
en ren isbane, der skulle bearbejdes, så
bilen kunne komme op - -

Tænk at man kan blive glad og næsten
overstadig, fordi man ser en grøn
græsplæne!
- men det blev jeg altså, da sneen efter
næsten 2 måneders belejring efter et
tøbrud pludselig havde trukket sig
tilbage, så jeg kunne se min dejlige
mosplæne stå i sit grønneste flor og
indbyde én til at tage plads!
Nå, det ville hurtigt blive for koldt for
rumpen, for frosten havde (og har)
bestemt ikke sluppet sit tag i jorden, det
var kun sneen, der for en stund havde
trukket sig, og den har da også været
her indimellem, men heldigvis ikke i de
mængder, som lå her før tøbrud.

Sidste år sagde vi til hinanden, at sådan
en vinter kommer jo kun sjældent, og
vi mente, at det kunne ikke blive værre
end sidste år - - men vi har ikke set
enden på denne vinter endnu, for vi
har jo ikke passeret Kyndelmisse! – Da
sneen er delvist forsvundet pt., har jeg
naturligvis været i haven for at finde
min lille elskelige forårsbebuder, erantis,
solmodsblomsten, men jorden er totalt
afvisende – hård og iset, og jeg kan ikke
komme igennem til vinterblommen, så
jeg må ty til poesien:
En erantis brød vor vinterjord,
snart er hækkens skygge blomstertæppe,
- bly standhaftig, stædig – blomsterflor,
med dit solmod måler mit sig næppe.

Jeg har vist tidligere nævnt, at i Alstrup
Krat varer vinteren længere end noget
andet sted her på egnen, så når is og sne
er væk andre steder, ja, så skal man bare
dreje ned af vores lille skovvej – og vi siger
velkommen til ”Lille Sibirien”! – Min kære
mand har fået sin morgenmotion mange
morgener med snerydning kl. 6.30 – en
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æbler, ja, så har jeg - som nævnt i sidste blad
- allerede plantet nogle flere æbletræer, så
der er nok til alle .

Vinderskærmydsler

Hvad er det for tro og håb, der får
dig og dine til at bryde mulden?
Bøjet nakke, stærk nu solrank står
du og prædiker for mig i kulden.
Vinterblomme, forårsblomst du er,
tusind dråber sol langs bøgehække –
Gud har givet dig, mens du var her,
sommertro og sommerhåb at vække.
Smalkost
Det er jo desværre ikke kun blomsterne,
der har trange kår for deres livslyst –
vinteren har været umådelig hård for dyr
og fugle. Vi har sat fodertønder og høballer
op til diverse rådyr, og vi har haft et livligt
fremmøde. Hos os har ”boet” en rå med sit
bukkelam – et meget lille et, som jeg kan
være bange for er bukket under, for vi har
ikke set det et stykke tid på foderpladsen
- og for de dyr, der kommer her, er der ellers
mad nok! Vi hørte et par nætter i træk råen
gø voldsomt og skræmmende som forsvar
- mod ræven måske - Det, dyrene ikke får serveret, tager de
selv – f.eks. har jeg ikke ét æbletræ med
knopper i nåhøjde for et rådyr, så hvis jeg
overhovedet selv skal få æbler, når rådyrene
æder knopperne, før de er blevet til æbler
– og fuglene æder løs af de fuldmodne
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Fuglene har været mange og mangfoldige,
men i løbet af vinteren syntes vi, det
begyndte at tynde meget ud i flokken,
så denne vinter har virkelig kostet dyrt i
fuglebestanden. – Vi så mange solsorte,
skovskader, spætter og mejser, men det
var tydeligt, at der hele tiden blev færre,
selvom vi gjorde vort til, at de kunne finde
føde. – Fodergrenen bugner af nødder og
mejseboller, foderpladsen er fyldt med
solsikkekerner og forskelligt grønt affald,
som vi har opdaget, at fuglene også gerne
vil have, og i mange af vore æbletræer
hænger mejseboller og oksetælle (det er
ikke kønt at se på, men især den skønne
skovskade og flagspætten elsker at sidde
og hakke i det, og da vi elsker at se de
smukke fugle, må vi finde os i tællen!)
Fugletræf
Ligesom vi netop har beklaget os over,
at for mange fugle er forsvundet, får vi
invasion (trækgæster)– og det sker faktisk
i skrivende stund (den 27. januar)! – Først
ser vi dem i luften og i de høje træer drikke
solen, og lige med ét er de på foderpladsen,
og vi sætter os godt til rette for at se dette
skønne syn! Her er tolerancen stor, her er
ingen diskrimination, ingen hakkeorden
– her er plads til alle – og vi taler om ca.
100 fugle fordelt på flg. arter:
Musvitter,
blåmejser,
spætmejser,
sumpmejser, bogfinker, solsorte og
skovskader – det er dem, vi er vant til at
se hver dag, men nu er der gæstebud:
Kvækerfinker, kernebider, dompap og
grønirisk i stort tal – 2 fede skovduer vil
også være med – og får lov. På fodergrenen
sidder en flok bedårende halemejser – de
sidder aldrig på jorden og de kommer på
samme tid hver dag –

to gange – indtager fodergrenen samt et
godt måltid og er væk igen. Flagspætten
er et vend forbi, men synes vist her er
lige rigeligt med besøgende i dag, så den
fortrækker med en vrissen lyd. – Vi sidder
længe og nyder den livlige aktivitet, og
billedet skifter ustandselig – de er meget
agtpågivne, de små fugle, i forhold til at
holde øje med evt. rovfugle, så i ét nu
er jorden dækket af fuglene - i næste
sekund sidder de i træerne – og i næste
sekund igen er de atter på foderpladsen.
De små har også ret
På fodergrenen - som hænger lige
udenfor vort vindue – er der nu blevet
ledigt, halemejserne er færdige for i dag
– og jeg ser en ganske lille fugl, som jeg
ikke umiddelbart genkender, selvom
den ligner en sumpmejse, men jeg kan
se, at det er det ikke, fordi den har en
tydelig hvid streg i nakken, og nogle
andre farvekombinationer – men en
mejse er det, og sortmejse er dens navn.
– Det viser sig, at der er en grund til, at vi
ikke har set den hos os før (ja, det har vi
nu nok, men ikke opdaget, at det ikke var
en sump- eller fyrremejse) – og grunden
er, at den er så lille og upåagtet, at den
slet ikke kan være med i kapløbet om
føden sammen med de større mejser og
musvitter, og derfor har den måske slet
ikke forsøgt sig på fodergrenen før nu. –
Den har i øvrigt af samme grund udviklet
en hamstringsstrategi, der går ud på, at
den allerede i sensommeren begynder
at gemme forskellige insekter og frø
under barkstykker eller mellem grannåle
forskellige steder på den lille biotop, hvor
den holder til – og den kan således finde
en meget stor del af lageret i vinterens
løb – smart, ikke!
- - og så har vi vores lille beboer et sted
under terrassen - en vidunderlig lille

Mon den er ved at gøre sin vinter-camouflage klar?
En hvidbroget solsort fotograferet i Hou af Peter Ulrich Toubøl.

gærdesmutte med en stor hvid plet på
hovedet (og det er ikke en fuglekonge)
– derfor kalder vi den vores, da den er
så let genkendelig. (Vi har for øvrigt
også en halsbåndmusfamilie boende
under terrassen, og den sidder med på
foderpladsen og spiser ivrigt af de rester
fedt, der drysser af mejsekuglerne! Det
skal lige siges, at vi endnu aldrig har haft
mus inden døre - - )
Det er en daglig nydelse at betragte
fuglelivet i vort område, så både vi og
fuglene har glæde af fodringen, og
gensidig glæde er jo ikke det værste - Fugletræk
Selvom det stadig er meget koldt,
begynder de forskellige fuglearter snart
at trække ind over for at komme til deres
respektive rugelande – og lige netop
forleden dag, da vi kørte vi til Hobro, så vi
nogle af de første store flokke. På en mark
stod der nok omkring 100 sangsvaner
side om side med lige så bramgæs - og
de åd af den frosne vinterafgrøde, det
bedste de havde lært! – Dagen efter
skulle vi samme vej for at gå tur ved
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Katbjerg Odde, og da stod de der stadig
– eller igen – så det må være et godt
fodersted.
En tur på Katbjerg Odde kan kraftigt
anbefales i højt solskin og tiliset fjord –
et fantastisk syn, når solens stråler spiller
i isen og frembringer en ubeskrivelig
farvepalet – og isen knager og brager
og
sangsvanerne
synger
deres
kuldesang – men lige under huden
ligger længslen efter levende blåt vand
og blomstervrimmel!

Lille gule blomst, din sommer er,
mens den sene vinter binder Norden,
og du aldrig ser en sommer her,
men før som’ren er, er jord i jorden.
Godt forår!
Britt Lægsgaard
Et vemodigt PS: Jeg vil savne Ib Damsgaards
kommentarer og diskussioner ang. tegnsætning
og stavemåde – og ikke mindst vil jeg savne hans
forundring og undren, når jeg har skrevet om
noget i naturen, som han blev klogere af – og som
vi kunne snakke længe om - -

Søndagens salme:
Læs den salme, der er skrevet til den kommende søndag på kirkens
hjemmeside www.mariagerkirke.dk under ”salmeværkstedet”.
Indtil 1 s. i advent er det salmerne fra 1. tekstrække.

Altergang for gangbesværede
Alle, der ønsker det, kan komme til alters i hjemmet eller i kirken.
Kan du ikke komme op til alteret, så aftal med kirketjener eller præst, og
nadveren vil blive bragt til dig i kirke.
Kan du ikke komme i kirke, så henvend dig til præsten og
aftal altergang i hjemmet.

SPONSORER
Vores kirkeblad kan stadig bruge en ekstra økonomisk håndsrækning.
Støttebidrag kan indbetales på kirkens konto i Sparekassen Kronjylland
reg. nr. 9323 konto nr. 000 543 83 06.
Hvis man ønsker at modtage kirkebladet med post,
kan det ske for en pris af 50 - kr. for 2011.
Bestillingen rettes til præstesekretæren på mail: elsebet@mariagerkirke.
dk eller pr. tlf. 98 54 11 53 om torsdag imellem 10-14.
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Pas på vores kirker!
Karsten Karstensen

Vand og sæbe har ødelagt flere kirker
end samtlige krige! Dette er selvfølgelig
en uvederhæftig påstand – og alligevel:
Der er kirketjenere, der vil gøre deres
arbejde så godt som overhovedet muligt
og skrubber i bund uden smålig skelen
til, hvad der måtte ryge med i faldet
af uvurderlige kulturelle og historiske
værdier. Det er jo ikke så godt, men der er
jo desværre en grund til at gå grundigt til
værks med rengøringsmidlerne: Nemlig
at der er beskidt – og det i en sådan grad,
at det ikke er nok med støvsugning og
støveklud.
I andre religioner tager man fodtøjet af,
inden man betræder de hellige områder,
og det er nok ikke i ærbødighed for
rengøringskonen. Sådan er det ikke i de
danske kirker, og det bliver det heller
aldrig, men selv om man beholder
skoene på, bør man vise hensyn: Ikke
over for rengøringskonen, men overfor
de områder, man betræder.
F. eks. er gulvet vant til beskidt fodtøj
- men det er hattehylden og hynderne
ikke og kan efterfølgende kun rengøres
ved brug af vand og sæbe og hermed
unødvendigt slid.
Ligeså med indtagelse af fødevarer: Jeg
ved ikke, om det skyldes en form for
politisk korrekthed at småbørnsforældre
i mange tilfælde har rosiner med til små.
Det er der jo heller ikke noget galt i, når
rosinen befinder sig inde i barnet, men
når rosinen er trådt ned i gulvet eller mast
ned i hynden, kan den kun fjernes - først
mekanisk med en kniv og efterfølgende
ved hjælp af vand og sæbe – og igen

med unødvendigt slid til følge.
Nogle kirkebænke kan sikkert se lidt
vakkelvorne ud, men det er ingen hjælp,
når menigheden forsøger at holde
sammen på inventaret med tyggegummi.
Her skal der virkelig bruges mekanisk
og kemisk rengøring - og igen med
unødvendigt slid til følge.
Og så er der affaldsdeponering i
almindelighed: Det er sikkert helt ok at
putte et stykke slikpapir under hynden –
men æbleskrog og deslige fordærvelige
madvarer fordrer igen en rengøring med
vand og sæbe - og igen med unødvendigt
slid til følge.
Alt dette kan selvfølgelig opfattes som et
surt opstød – men det kan også opfattes
som eksakt viden fra en kirketjener, der
har sin nyligt afsluttede uddannelse i
frisk erindring.
Godt forår!
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Pilgrimsvandringer
ude og hjemme

På vegne af Birgittaforeningen / Helga Moos Iversen

Efter en vinter med sne og is kan man nu
snart glæde sig til igen at tage ”Ranslen på
nakken og staven i hånd”,og ved tilbageblik
på det forløbne år træder stærke indtryk
frem fra pilgrimsvandringer såvel ude
som hjemme.
Lokalt kunne vi i Birgittaforeningen
sidste år glæde os over, at sognepræst
Lise Palstrøm tilbød at lede både en
midsommervandring langs med fjorden
og en sensommervandring gennem
Munkholm og Alstrup Krat.
Det var også første år, foreningen
var medarrangør af en længere
pilgrimsvandring, idet man deltog aktivt
i Den Nordiske Økumeniske vandring,
hvor pilgrimme vandrede mod Viborg fra
forskellige retninger. Fra Mariager Kirke
vandrede en gruppe af sted efter en kort
andagt og undervejs gav præsterne i
henholdsvis Skjellerup, Hobro, Nr. Onsild,
Lindum og Rødding kirker også gode ord
med på vejen, som man at kunne reflektere
over. På denne vandring overnattede
de første pilgrimme i Birgittahuset ved
Klosterbygningen.
I 2010 var vi også mange, som vandrede
mod Nidaros i Trondheim, og fra
”forskellige retninger” skal her forstås
som omfattende trosretninger , idet
fællesnævneren også her var det kristne,
økumeniske fællesskab. I starten lod
man sig heller ikke synderligt forvirre af
avisoverskrifter som ”Kirken må forholde
sig kritisk til Olavsarven”, - ”Indenfor
Luthers teologi kan et menneske ikke
kaldes for hellig” o.s.v. På et tidspunkt
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må jeg indrømme at det var svært helt at
kunne frasige sig en vis påvirkning. Hvad
var det, vi var med til at fejre? En krigshelt?
En helgendyrkelse – eller?

Pilgrimme ved Birgittahuset

I Stiklestad overværede vi så Olsokgudstjenesten med biskop Tor Berger
Jørgensen som prædikant- og tak for det.
Biskoppen formåede her det umiddelbart
umulige, nemlig at formidle en mening
ud fra den komplicerede historie om
slaget ved Stiklestad og St. Olav. Korset og
økserne blev her symboliseret ved magt
og afmagt - som en parallel til hvad der
skete på Golgata 1030 år tidligere. Som
biskoppen sagde, må alle fortællinger ses i
deres rette historiske sammenhæng. Olav
Haraldsson (995-1030) levede i en rå og
brutal tid - voksede op som hedning, drog
ud som viking og hærgede i øst og vest,
men mødte her også ”Hvitekrist”.
Fortællingerne må ses i sammenhæng,

selvom de er meget forskellige. Uden
Jesus giver historien om Hellig Olav
ingen mening. Kun derved blev slaget
ved Stiklestad et vendepunkt i Nordens
historie. Vikingekulturen mødte med kong
Olav en ny tro, og dermed også en ny måde
at være menneske på. Olav repræsenterer
tidsskiftet mellem hedenskab og
kristendom og blev dermed symbolet på
nye værdier, hvor - citat: ”Forsoning blev et
ideal - kærlighed udvidet til fjenden - og
medmenneskelighed omfattende alle”.
Derfor vandrer mange pilgrimme den dag
i dag mod Nidaros - ikke for at deltage i en
katolsk helgenfest, men for at fejre St. Olav
som symbolet på en ny bevidsthed - på
en sejr skjult i nederlag, - en svaghed der
på sigt skulle vise sig som en styrke. Det
er, hvad moderne pilgrimme vandrer mod
Nidaros for at fejre – en ny måde at være
menneske på.

Pilgrimsleden mod Nidaros.

Herhjemme var en vandring i Nordsjælland
i forbindelse med udgivelsen af 3. bind
af Den Danske Klosterrute også et af
højdepunkterne. Her besøgte vi bl.a.
Helsingør Domkirke (som for øvrigt er
viet til St. Olav) - Frederiksborg Slotskirke
(som stadig har St. Jakob stående i
kirkerummet), Det katolske Kirkecenter
(hvor præsten refererede til dengang alle
”bare var kristne”) o.s.v., og undervejs,
hvor man vandrede i stilhed, var der
rum for fordybelse og eftertanke. På den
sidste strækning fik vi, af sognepræsten
fra Bellahøj kirke, som ledte vandringen,
ordene taknemmelighed og forventning

med på vejen sammen med Den Hellige
Birgittas bøn.
St.Birgitta benævnes i dag som
Pilgrimmenes pilgrim, selvom hun - som
andre helgener ingen plads har i den
protestantiske kirke. Det behøver dog ikke
at betyde det samme som, at man ikke kan
lade sig inspirere af de gamle helgener, og
af de fortællinger som hører dem til.
I Mariager har vi en Birgittaforening, der
har til formål at udbrede kendskabet til
den kulturarv, der tager udgangspunkt i St.
Birgitta. Dette har ikke et formål i sig selv.
Set i lyset af sin tid var Birgitta af Vadstena
dog – ligesom Hellig Olav - et modigt
og
bemærkelsesværdigt
menneske.
Hendes klosterregler blev på den tid et
vendepunkt – også udenfor murene, i små
samfund som f.eks. Mariager. Derudover
er der stadig mange, som finder hendes
pilgrimsbøn relevant at reflektere over
– her i den svenske version:
Herre vis meg din vei, og gjør mig villig at
vandre den.
Farlig er det å nøle og farlig å gå videre,
Så opfyll då min længsel, og vis meg veien.
Farligt var det i Middelalderen – og i
oldtiden, men nogen havde viljen og
modet til at turde gå foran og bane vejen
– og dem kan vi stadig tage ved lære af også i vor tid.
Vi glæder os over at sognepræst Stine
Tougaard vil medvirke ved årets første
vandring fra Mariager Kirke, hvor vi vil gå
lyset og foråret i møde, og alle er meget
velkomne.
På gensyn tirsdag den 29. marts kl. 18.30

29

Siden sidst
Døbte
William Engstrøm Poulsen
Jake Hemdrup Jakobsen
Mynte Frigg Högel
Mia Kathrine Juul Nielsen
Maja Platz Jensen
Melanie Fioritto Lauring
Agnete Bisgaard Munk Kaptain

Laura Ahm Sørensen
Kasper Winther Jørgensen
Noah Visted Hansen
Bastian Bang Peters
Nanna Ankjær Langberg
Simone Harbo Kondrup
Jette Vittrup Nygård

Begravede

Højskoleaftener

Hans Marius Pedersen - Sem Kirkegård
Dagmar Dusine Stæhr Damm født Madsen
Steen Sørensen
Kurt Gregersen
Svend Aage Busk
Poul Erik Arvesen

Ruth Pedersen
Kirsten Merete Axelsen født Kaels
Dan Frede Pedersen født Andersen
Ib Leo Damsgaard
Michael Sommer Christensen

Tirsdag den 15. marts:
Spillemand/sanger Hans Kaalø og sanger/sangskriver Gert Willems
Fortælling, sang og musik fra Mariager
Da det er sæsonens sidste aften slutter
vi som vanligt med lidt lækker mad og et glas vin!
Årets generalforsamling i højskoleforeningen finder sted i

Sognegården tirsdag d. 29. marts kl. 17.00.
Alle er velkomne med forslag til næste års program.

28/11-10
12/12-10
19/12-10
24/12-10
25/12-10
09/01-11
23/01-11
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Julehjælp			
Julehjælp			
Julehjælp			
Børnesagens Fællesråd		
Dåbsbibler			
Dåbsbibler			
Kirkens Korshær			
Ialt				

Kr. 694,00
Kr. 1.725,00
Kr.
87,50
Kr. 1.448,00
Kr.
40,00
Kr. 522,00
Kr. 253,50
Kr. 4.770,00

Tak for bidragene

Indsamlet i kirken siden sidst

Adresseliste
Præste- og kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respekter venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale

Sognepræst
Stine Tougaard
tlf. 61 72 11 53
stine@mariagerkirke.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
tlf. 21 44 10 54
jacob@mariagerkirke.dk
Kirkegade 20,
9550 Mariager.
Orlov indtil 5. april

Sognepræst
Jens Birk-Jensen
tlf. 21 44 10 54
jens@mariagerkirke.dk
Afløser Jacob i perioden
12/1 - 5/4 - 2011

Sekretær
Elsebet Hesselberg
tlf. 98 54 11 53
elsebet@mariagerkirke.dk
træffes torsdag kl. 10-14
eller efter aftale

Kirketjener
Karsten Karstensen
tlf. 24 24 40 97
karsten@mariagerkirke.dk
Vibevej 5, Assens,
9550 Mariager

Organist Mikael Ustrup
tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk
Digtervænget 55,
9550 Mariager

Kirkegårdsleder
Kirsten F. Nygaard
tlf. 21 48 01 63
kirsten@mariagerkirke.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager

Menighedsrådsformand
Peter Ulrich Toubøl
tlf. 98 54 15 59
peter@mariagerkirke.dk
Bjerregårdsvej 4,
9550 Mariager

Kirkeværge
Kim Koldsø
tlf. 61 72 11 53
kim@mariagerkirke.dk
Vejrmøllegården 23,
9550 Mariager

Kasserer
Sven Kjærgaard
tlf. 98 54 28 18
sven@mariagerkirke.dk
Vestparken 68,
9550 Mariager

Regnskabsfører Lene Smidt, 96 68 63
ls@rrhavndal.dk Regnskabskontoret
Vellinggårdsvej 2A, 8970 Havndal

Sognegården, Kirkegade 6
9550 Mariager

www.mariagerkirke.dk
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Koncerter i marts, april og maj:
Onsdag d. 30. marts 2011 - kl. 19.30
Domorganist Kristian Krogsøe, Århus, giver koncert i
forbindelse med de nordjyske organisters årsmøde.
Gratis adgang
Lørdag d. 30. april 2011 kl. 14:00
Bryllupskoncert
Kirkens organist - Mikael Ustrup - giver prøver på den
musik, der ofte spilles til bryllupper.
Gratis adgang
Mandag d. 2. maj 2011 - kl. 20.00
Koncert i forbindelse med Dansk Organist &
Kantorsamfunds årsmøde.
Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel Sct. Peders kirkes koncertkor dirigeret af Karsten Blond
Gratis adgang

SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Vær med i kampen for en verden uden sult

SOGNEINDSAMLING
SØNDAG D. 13. MARTS
2011

Den 13. marts 2011 fra kl. 10.00 – 13.00 samler frivillige fra Mariager
Sogn igen ind for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult.
Meld dig som indsamler hos Eva Elmose på tlf.: 98 54 20 35 / 40 40 96 55
eller mail: eva@mariagerkirke.dk. Udlevering af indsamlingsbøsser sker
i Sognegården, hvor du også efter indsamlingen bliver budt på en kop
kaffe/sodavand og en chokoladebolle.
Læs mere på www.mariagerkirke.dk.
Redaktion: Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen, Mikael Ustrup og Peter Ulrich Toubøl.
Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskoordinator Vibeke Guldberg tlf.: 98 54 21 28
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf. 51358368.

