Mariager
Kirke & Sogn

December 2011 - Januar & Februar 2012
34. årgang nr. 1

Indholdsfortegnelse
Aktuelle fakta:

Artikler:

Adresseliste ….......................................... 31
Andre aktiviteter ..................................... 17
Gudstjenester ...........................................16
Koncerter ................................................... 32
Siden sidst ................................................. 30

Aftenhøjskolen Britt Lægsgaard .............................................27
Den danske kirke i Berlin under
40 års DDR-styre
Jacob D. Krogh Rasmussen ............................ 9
Formiddagshøjskolen
Lene Lundsgaard.............................. .............11
Klosterbygningen Peter Ulrich Toubøl ......................................... 10
Ny kirkeværge i Mariager
Arndt Jessen Hansen ........................................6
Studiekreds
Jacob D. Krogh Rasmussen........................... 24
Årets gang i Birgittaforeningen
Helga Moos ................................................... 28

Sognepræsterne, organisten og
menighedsrådet:
Julepynt på Oxford Street –
Jacob D. Krogh Rasmussen ....................... 3
Copy and paste generationen –
Mikael Ustrup ..............................................18
Menighedsrådet arbejder –
Peter Ulrich Toubøl ...................................... 7

For børn og unge
Gensyn og Fastelavn............................... 13
5. klasse Stine Tougaard ...........................................12
Rollespil Stine Tougaard........................................... 14

Digte:
Englevinger
Vibeke Guldberg ............................................ 22

Dead-line for næste kirkeblad er fredag den 27. januar 2012.
Artikler og foto sendes som vedhæftet fil til Peter Ulrich Toubøl
mail: mhr@mariagerkirke.dk.
Forside foto: Peter Ulrich Toubøl, Juleaften i Mariager Kirke

Julepynt på Oxford Street
af Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

Teologiske
problemstillinger

Reklamerne, der havner i postkassen i denne
tid, er allerede ved at varme op til julens
glæder med julesider og kataloger. I London
- som på mange måder er helt fremme - er
den berømte juleudsmykning af Oxford
Street og Regent Street – byens berømte
indkøbsgader – allerede hængt op og det
i oktober!
Jeg er i London, ikke som de tusinder
andre turister for at shoppe, men med Den
danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd
for at mødes med repræsentanter for den
lutherske kirke i England og repræsentanter
for den anglikanske kirke, Church of England,
i anledningen af den danske tilslutning til
Porvoo erklæringen. Med Porvoo
erklæringen
anerkender
de
tilsluttede lutherske og anglikanske
kirker hinanden som sande kirker,
noget de lutherske kirker endnu ikke
er i den katolske kirkes optik. Men
Porvoo erklæringen indebærer bl.a.
også, at en dansk præst på lige fod
med en engelsk kan søge embede
i England - og en engelsk præst i
Danmark

Mange teologiske problemstillinger blev vendt, fra synet
på kirken og dens opbygning
til sognebåndsløsere (hvilket
i den anglikanske kirke er
umuligt) og præsternes
uddannelse, der i den anglikanske kirke spænder fra alle
universitetets studier til slet
ingen formel uddannelse!
Udover det overordnede
teologiske sigte, havde turen også et mere
praktisk teologisk sigte, for det er nemlig ikke
kun med julepynten, at England er på forkant
med udviklingen. Den anglikanske kirke står
også midt i mange af de problemstillinger,
Den danske Folkekirke står overfor med
hensyn til faldende medlemstal, dårlig
økonomi og kirkelukninger. På den måde er
turen lige så meget en tur, hvor vi kan søge
inspiration og vurdere de erfaringer, der er
gjort på godt og ondt i en anglikansk kirke,
som spænder fra det højkirkelige til det
lavkirkelige, fra det næsten katolske til det
karismatiske, fra det teologisk orienterede til
det rent praktisk orienterede.
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Er glasset halvt tomt eller halvt
fyldt?
Et af turens højdepunkter er mødet i
den anglikanske kirkes »hovedkvarter«
Church House med den anglikanske
præst Anders Bergquist, født af svenske
forældre i Damaskus, men som tiårig
sendt på kostskole i England og arkæolog
af uddannelse. Anders Bergquist ønsker
at gøre op med den udbredte tænkning
i den anglikanske kirke, at alt går rigtig
skidt og hastigt ned af bakke! Ja, den
anglikanske kirke har en tilslutning på ca.
40 % af befolkningen og mister løbende
medlemmer, men i et så multikulturelt
samfund, som det engelske er det sådan
set utroligt, at 40 % stadig er medlem, og
at der ikke er flere udmeldelser, end der er,
sagde han! Her kan jeg ikke lade være med
at tænke på den danske debat!
Med dommedags basuner annonceres
det også herhjemme, at den danske
folkekirke nærmer sig
sin undergang, med
en medlemstilslutning
på »blot« 81%! 81%;
hvis ikke det må siges
at være en folkelig
tilslutning, så ved jeg
ikke hvad, og med en
»medlemsflugt«, som
kan tælles i tusind og
ikke i tusinder, til trods
for den aktive ateistiske
kampagne,
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så er en åreladning nok
ikke lige for (i 2008 var
der 6343 indmeldelser i
folkekirke af folk over 1
år, og 9742 udmeldelser).
Men tit gribes vores
folkekirke
også
af
afgrundsstemningen i
stedet for at glæde sig
over, hvor godt det også
går – uden vi dog af den
grund skal hvile på laurbærrene.

Hvile på laurbærrene
Den anglikanske kirke hviler heller ikke
på laurbærrene, og vi besøgte Londons
eneste flydende kirke! Sankt Peter´s Barge
er en gammel hollandsk flodpram, som
er bygget om til en flydende kirke og
placeret i Londons nye finansielle centrum
i »The Docklands« – Londons gamle
havneområde. Her har byplanlæggerne
ikke inkluderet en kirke, på trods af at
98.000 mennesker dagligt arbejder her,
og endnu tusinder bor her. Ved at have
en flydende kirke langs en af kajerne,
har de alle nu mulighed for at gå i
kirke, både om søndagen, men også til
»frokostgudstjenester« onsdag og torsdag
samt mange andre aktiviteter tilrettelagt
efter arbejdsdagens pauser.

Et andet interessant besøg, var besøget i
St. Ethelburga´s Center for Reconciliation
and Peace. Centret for Forsoning og Fred,
som drives af frivillige midler men under
den anglikanske kirke og af frivillige
kræfter, har til huse i en kirke, der blev
totalt ødelagt ved en IRA terrorbombe. I
stedet for blot at tage kirken ud af drift og
lukke den, er den nu et omdrejningspunkt
for både interreligiøs samtale og
kulturudveksling. Et fint eksempel på en
brug af en kirke, som ellers blot ville have
været lukket og på den måde et udtryk
for en af de mangfoldige måder, en kirke
kan bruges på, hvis den ikke længere kan
fungere som sognekirke. En overvejelse
og diskussion vi i den danske folkekirke
også skal have mod til at tage i disse år,
hvor tilflytning og fraflytning også præger
brugen af flere af vores sognekirker.

Harrod’s
Turens tre dage var meget inspirerende
og gav mange gode overvejelser - mange
flere end det er muligt at komme ind på
her. Og den var med til at tydeliggøre,
hvorfor samarbejde
mellem kirker
internationalt er så vigtigt og derfor ikke
blot må glemmes i den lokale andedam.
Men turen var også med til at understrege,
at der er mange forskelligheder vores
kirker imellem. Vi skal huske at holde fast i
vores eget særkende og vores egne rødder.
Ikke kun nationalt - men også lokalt - og
dermed huske på, at hvert sogn i bund og
grund er sit eget, og hvad, der virker i ét
sogn, ikke nødvendigvis virker i et andet
sogn. Uden at vi af den grund må holde op
med at nytænke og blive inspireret, præcis
som vi også gør det her i Mariager kirke
med blandt andet 5-klasses konfirmander
og vinterstudiekreds.
En ting, vi alle kan lære, er dog, at vores
kirkes omdrejningspunkt må og skal være

forkyndelsen af evangeliets glædelige
budskab om Jesus Kristus, Guds Søn
og menneskets frelser og det ikke kun
i juletiden men hele året. Og her kan vi
lære af stormagasinet Harrods, som har
erklæret, at de nu agter at have julestue
ikke blot i månederne op til jul, men hele
året! Hvis Harrods kan, så kan folkekirken
også!

God jul og et velsignet nytår
til jer alle.
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Ny kirkeværge i Mariager
Tekst af Arndt Jessen-Hansen

Den 1. februar i år flyttede min kone og jeg til
Mariager. Vi havde ikke noget større kendskab
til byen på forhånd; har blot været her nogle
få gange på en hyggelig søndagstur. Så vi
vidste, det var en køn lille by ved Danmarks
smukkeste fjord.
Inga og jeg har boet i Viborg gennem
de seneste 29 år, Inga har arbejdet som
sygeplejerske på Viborg sygehus, og jeg har
været ansat som præst og domprovst ved
Viborg Domkirke.
Jeg har for længe siden bestemt, at når jeg
nåede de 62 år, ville jeg - nej, ikke gå på
pension, men prøve noget andet. Stillingen
som domprovst er mildest talt et fuldtidsjob.
Alle dage i ugen var fyldt med arbejde;
opgaverne var spændende og udfordrende,
men det var slidsomt.
Det nye free-lance-liv giver lidt mere frihed
og fritid. Jeg vikarierer gerne som præst. Jeg
holder en del foredrag om litteratur og teologi.
Jeg er så småt begyndt med rundvisninger i
Mariager kirke og deltager i en lille gruppe,
der arbejder med at bevare de gamle planter
- reliktplanter - i klosterhaven ved kirken.
Desuden glæder det mig at have noget
praktisk arbejde. En dag om ugen hjælper jeg
til med græsslåning og andet forefaldende
arbejde i Trinderup.
Endelig håber jeg at genoptage mit arbejde
som rejseleder; gennem mange år har jeg
virket som rejseleder i Unitas, og det er
blevet til en del rejser i Afrika, Mellemøsten
og Rusland.
Der skal også være tid til besøg hos børn
og børnebørn. Vore tre børn kom til verden
i markedsbyen Hjallerup, hvor jeg havde de
første fem år af mit præsteliv. Siden er der
kommet tre børnebørn til.
Nu er vi her. Og by og folk lever ganske op
til vore forventninger. Der er en køn natur i
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og omkring Mariager. Folk i by og sogn og
nabolag har taget godt imod os; vi føler os
virkelig velkomne.
Jeg har sagt ja til at være kirkeværge ved
Mariager kirke. Man behøver ikke være
medlem af menighedsrådet for at bestride
dette hverv. Når man er optaget af kirkens
historie og i øvrigt er glad for at komme i
kirken til gudstjenester, koncerter m.m., ja,
så finder jeg, det hænger godt sammen med
denne tjans som kirkeværge.
Som kirkeværge har man på vegne af
menighedsrådet det daglige tilsyn med kirke
og kirkegård. Man skal se til, at kirkebygning
og inventar »holdes i tilbørlig stand«. Det
samme gælder for kirkegården.
De beslutninger, menighedsrådet træffer vedr.
arbejder og anskaffelser, skal kirkeværgen
sørge for, bliver iværksat.
Jeg ser frem til - fortsat - at være en del af det
af det muntre og virksomme liv, der udfolder
sig i og omkring vores kirke.

Menighedsrådet arbejder
af Peter Ulrich Toubøl
Den 12. oktober blev en sort dag for
Mariager Kirkegård. En person havde
natten forinden malet 86 gravsten over
med sokkeltjære, ligesom han havde
malet hagekors på toiletbygningen. Så det
var et meget grimt og sørgeligt syn, der
mødte kirkens personale og pårørende
til de berørte gravsteder. Men også alle
andre, der så synet, blev sørgeligt berørt.
Gerningsmanden er endnu ukendt for
redaktionen, men personligt tror jeg, det er
en ulykkelig voksen, idet det ikke minder
om »drenges hærværk«.

Hurtig indsats
Heldigvis er det med en hurtig indsats
fra et special firma, stenhuggeren og
kirkegårdens personale lykkedes at fjerne

næsten alle spor. I den forbindelse skal
der lyde en stor tak til firmaerne Spray
Away, Holstebro og Hobro og Hadsund
Stenhuggeri samt til provstiudvalget, fordi
de ville bevillige 50.000 kr. til rensningen,
selvom det rettelig hører under den enkelte
gravstedsejer og deres forsikringsselskab.
Ved denne hurtige indsats blev de
grimme spor hurtigt
fjernet, hvorimod firs
forsikringssager kunne
have taget mange,
mange måneder, hvor vi
hele tiden skulle mindes
om den ulykkelige
hændelse.
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Strøm på
November har også budt på reparation af
kirken. I de sidste to isvintre har tagrenderne
været tilfrosset med det resultat, at
nedløbsrørene er blevet frostsprængt.
Derved er vandet i tøvejr løbet dels ned af
de udvendige murer og ødelagt kalkningen
og dels løbet indvendigt og beskadiget
kalkmaleriet. For at undgå sådanne ulykker i
fremtiden har vi monteret termostatstyrede
elkabler i tagrender og afløb samt fået
kalket de udvendige skader.

Budget 2012
På budgetsamrådsmødet i september blev
Mariagers budget forøget med 1,5 mil.
kr. Pengene skal bruges til at betale for
klosterbygningens istandsættelse, idet det
desværre ser ud til, at det varer længe, inden
vi får solgt grundene ved præstegården.
Vi takker både provstiudvalg og de øvrige
sogne for denne forståelse. Opgaven med
både vores store kirke og klosterbygning
rækker langt ud over sognets formåen.

Mariager klosterkirke skal
synliggøres
I samarbejde med Mariagerfjords Natur
& Kulturcenter er menighedsrådet gået
i gang med at søge midler til at fortælle
den spændende historie om Jyllands
(måske Danmarks) største middelalder
bygningskompleks.
Vi forestiller os, at det
skal formidles både i
klosterbygningen, i klosterhaven og rundt i det område
hvor klosterbygningerne har
befundet sig.
Som en beskeden start er der opsat
et skilt ud for toiletbygningen, der
fortæller om klosterkirken og viser,
hvor stor den har været oprindeligt.
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Reliktplantegruppen
To af gruppens meget aktive medlemmer
Kim Elnef og Arndt Jessen Hansen har
allerede været i gang med at indsamle
planter i Klosterhaven, således de ikke
forsvinder under det igangværende
byggeri. Derudover er de også begyndt
at rydde op i den gamle have og har bl.a.
fritlagt det gamle dige.
Gruppens arbejdsområde er udvidet, så
den også dækker Klostersølauget. Kontakt
Kim tlf. 98584124, Arndt tlf. 28512355 eller
Peter tlf. 98541559, hvis du vil høre mere og
evt. være med.

Menighedsrådsvalg
I 2012 er det atter tid at vælge et nyt menighedsråd.
Valget finder sted i november, men allerede i september er der
orienteringsmøde, så overvej allerede nu om det var noget for dig.

Menighedsrådsmøder 2012
Der er fastlagt følgende møder i første kvartal:
31.1. – 28.2. – 27.3.
Alle møder er tirsdag kl. 17.00 i Sognegården
indtil klosterbygningen kan tages i brug.
Der er offentlig adgang og dagsorden og referater kan læses
på kirkens hjemmeside.

Danske sømands- og udlandskirker
Tekst af Jacob D. Krogh Rasmussen

Festgudstjeneste og foredrag om den
danske kirke i Berlin under 40 års DDRstyre.
Søndag den 29. januar 2012 er der
festgudstjeneste i Mariager Kirke kl. 14.00 med
gæster fra Danske Sømands- og udlandskirker
(DSUK), Aarhus stift, hvor sognepræst Jacob
Krogh Rasmussen prædiker.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at
samles i sognegården. Den danske præst
i Berlin Iben Vinther Nordestgaard vil her
fortælle om arbejdet blandt danskere i Berlin i
dag og om kirkens betydning i den vanskelige
tid under det 40 år lange kommunistiske styre
i DDR. Der vil være kaffebord og tag selv bord
i forbindelse med arrangementet. Aftenen
slutter med en kort andagt kl. ca. 20.00.

Alle - også uden tilknytning til DSUK - er
meget velkommen til at deltage både i
festgudstjenesten og ved det efterfølgende
foredrag og samvær. Hvis man vil have kaffe
og bespisning med, koster det 90 kroner.
Tilmelding er i så fald nødvendig, og kan
ske til Journalist Erik B. Andersen på telefon
86222567 eller mail Ellehoej@webspeed.dk
Christianskirken i Berlin
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Klosterbygningen
Tekst af Peter Ulrich Toubøl

Lyddæmpning

Byggeriet bliver ikke som forventet færdig
til jul. Arbejdet med den gamle fredede
bygning, som desværre heller ikke er
blevet vedligeholdt efter forskrifterne,
kræver hele tiden nye tiltag og ændringer
i arbejdsplanen. Men i skrivende stund ser
det ud til at alt falder på plads.

Elevatoren er færdig
Elevatoren i bagtrappetårnet er monteret
og afventer kun en sikkerhedsgodkendelse
og en slutafprøvning. Vi får også hårdt brug
for den, for i løbet af november går arbejdet
med det gamle sydlige trappetårn i gang,
og så er der kun adgang til bygningen via
elevatoren og nødtrappen.

Granit indgang
Arbejdet med den nye indgang, som bliver
lavet i skandinavisk granit bordursten,
skrider også fremad, og skal nok være
færdig, når dette blad udkommer.
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Det er også lykkedes at få tilladelse
fra Kulturarvsstyrelsen til at lave den
nødvendige akustiske dæmpning
af lokalerne i stueetagen. Efter
en nærmere undersøgelse af en
ingeniør indenfor akustik bliver
arbejdet udført af et special firma,
som beklæder loftet med et
tyndt isoleringslag. Dette bliver
derefter påført et porrefyldt
pudslag. Det betyder, at hvælvenes
»badeværelses
klang«
bliver
dæmpet, uden at det kan ses.
En meget fornem, men også dyr
løsning – men hvad gør man ikke
for at bibeholde det oprindelige
udseende i så fin en gammel bygning.

Indvielsen udsat
Efter den sidste reviderede plan skulle
bygningen blive færdig i løbet af februar.
Så indtil marts vil alle aktiviteter stadig
finde sted i Sognegården.

Formiddagshøjskolen
Alle er velkomne i formiddagshøjskolen, og alle er hver på deres måde
deltagere, da vi selv laver alt fra programplanlægning, indholdet i
arrangementerne, og placeringen af kaffekopperne til fællessangen.
Vi glæder os til at se alle - gamle såvel som nye deltagere.

Alle arrangementer foregår på torsdage i Sognegården
fra kl. 10.30 – 13.15
Formiddagshøjskolens møder i første halvår 2012 bliver følgende:

Torsdage:
12. og 26. Januar
9. og 23. februar
8. og 22. marts
12.april
Vi planlægger at slutte med en udflugt d. 26. april 2012.
Programmet forventes at være klart ved juleafslutningen d. 8. december
og vil kunne afhentes i Sognegården og kirken.

Styringsgruppen Formiddagshøjskolen
Kontaktperson Lene Lundsgaard,
Telefon 9854 2226 – 4045 9651.

Vi står op under salmerne
ved alle gudstjenester – dog kun for dem der kan!
Ved alle gudstjenester i Mariager kirke står vi op under salmesangen og sidder
ned under tekstlæsningerne.
Vi hører bedst i højttalerne, når vi sidder - og vi synger bedst, når vi står.
Det er naturligvis sådan, at enhver der har vanskeligt ved at stå op under
salmesangen, bliver siddende på bænken.
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For børn og unge

Vi startede ugen med at høre om den forsvundne nonne Elisabeth Gyldenstjerne

5. klasses projekt
I uge 40 var 5. klasses eleverne fra Mariager
Skole inviteret til »5. klasses projekt«.
Vi har i flere år haft tilbud om at gå til
minikonfirmand, og for første gang har vi
i år forsøgt os med det, man nogle steder
kalder »medikonfirmander« - altså elever i
5. klasse. Der var rigtig god tilslutning, og
det blev en hyggelig uge, hvor vi var på
løb i klosteret, lavede skuespil, dekorerede

æsker
og
hørte
bibelfortællinger.
Ugen sluttede af med en gudstjeneste
lørdag, hvor børnene medvirkede. Ved
gudstjenesten opførte børnene historien
om, hvordan Jesus opvækkede Lazarus
fra døden, og de havde selv skrevet
prædiken og bønner, som blev læst op.
Vi glæder at se de kvikke børn igen i 7.
klasse til konfirmationsundervisning.

Fastelavn
Den 19. februar kl. 14.00 fejrer vi fastelavn i Mariager Kirke.
Efter en gudstjeneste i børnehøjde slår vi katten af tønden i sognegården
eller klosterhaven og får kaffe, sodavand og fastelavnsboller.

Børn må meget gerne komme udklædte.
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5. klasses projekt

Der blev løst forskellige opgaver i kirken og i klosteret

Der blev også tid til at smage
på æblerne fra klosterhaven.

Gensyn med tidligere konfirmander

Minikonfirmand

Som tidligere omtalt her i bladet vil vi
i år holde en gensynsaften for de unge
mennesker, som blev konfirmeret i foråret
2011 - altså de nuværende 8. klasses
elever. Denne aften bliver torsdag den 1.
december kl. 19.00 - 21.30. Begge præster
deltager i arrangementet.

Minikonfirmandundervisningen for 3.
klasses eleverne starter i januar.
Eleverne vil modtage en indbydelse med
posten inden jul.
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Reformationsdag
Tirsdag den 13. september dannede Mariager Kirke og Kloster rammerne om en stor
reformationsdag, for alle 7. klasses elever i Hobro - Mariager provsti.
Udover konfirmanderne og provstiets præster deltog omkring 30 frivillige fra sognene som
munke, præster, nonner, afladshandlere, bønder, lærde, bålpassere, snobrødsbagere osv.
Konfirmanderne stiftede bekendtskab med begreber som skærsild, bodhandlinger og
aflad og fik et indblik i hvordan nonnerne levede i Mariager Kloster i 1400 - tallet.

Der krybes for den
katolske biskop

Hobro Rollespilsefterskole deltog
også i løjerne

En stor mængde
frivillige hjalp til. Her
Jørgen Kruse, som var
bålpasser.

Der blev også tid til hygge og
afslapning ved bålet.
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I tårnrummet mødte
konfirmanderne djævelen.

Konfirmanderne fik også et indblik
i nonnernes liv. Og jo, der blev også
drukket øl i klostertiden!

325 konfirmander deltog i
reformationsdagen.

På egebladsen var der opstillet en bod,
hvor konfirmanderne havde mulighed
for at købe afladsbreve, som kunne densætte deres tid i skærsilden.
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Gudstjenester
December
SØ 4.
SØ 11.
14. - 23
SØ 18.
LØ 24.
LØ 24.
LØ 24.
SØ 25.
MA 26.
LØ 31.

10.00 2. søndag i advent
10.00 3. søndag i advent

Matthæus 25,1-13
Lukas 01,67-80

ST
JDKR
Julegudstjenester for børn, skoler, Sødisbakke og Fjordvang
Se annonce
19.30 Julesalmemarathon
Se annonce
11.00 Juleaften
Lukas 02,1-14
JDKR
14.00 Julelaften
Lukas 02,1-14
ST
16.00 Juleaften
Lukas 02,1-14
JDKR
10.00 1. juledag
Matthæus 10, 32-42 01,11-14 JDKR
10.00 Sct. Stefansdag
Matthæus 10,32-48
ST
23.30 Nytårsaften
Matthæus 6,5-13
ST

Januar
SØ 8.
SØ 15.
SØ 22.
SØ 29.

10.00 1. sø. efter hellig trekonger
10.00 2. sø. efter hellig trekonger
10.00 3. sø. efter hellig trekonger
14.00 Sidste sø. efter helligtrekonger

Markus 10, 13-16
Johannes 04,5-26
Lukas 17,5-10
Johannes 12, 23-33

JDKR
ST
ST
JDKR

19.30 Søndag septuagesima
Matthæus 25, 14-30
10.00 Søndag seksagesima
Markus 4, 26-32
10.00 Fastelavns søndag
Lukas 18,31-43
14.00 Fastelavnsgudstjeneste for børn
10.00 1. søndag i fasten
Lukas 22, 24-32

JDKR
ST
JDKR
JDKR
ST

Februar
SØ 5.
SØ 12.
SØ 19.
SØ 19.
SØ 26.

JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, ST: Sognepræst Stine Tougaard.

Fjordvang:
Fredag d. 23. december
Fredag d. 27. januar
Fredag d. 24. februar
Fredag d. 30. marts

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Jacob D. Krogh Rasmussen
Aksel Breinegaard
Stine Tougaard
Aksel Breinegaard

Musikgudstjeneste for Sødisbakke:
Onsdag d. 14. december kl. 10.15 v/Jacob D. Krogh Rasmussen.

KIRKEBIL
Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenesterne ved at ringe til
Fjordens Taxa tlf.: 98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8,
men gerne en af de foregående dage.
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Andre aktiviteter
i kirke og sognegård

December
06.
08.
11.
18.
.

Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 10.30
Søndag kl. 16.00
Søndag kl. 19.30

Højskoleaften - Sognegården
Formiddagshøjskole – Sognegården
Julekoncert Coro Misto - Kirken
Julesalmemaraton – Kirken

Januar
08.
10.
12.
25.
26.
29.
31.

Søndag kl. 16.00
Tirsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 10.30
Onsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 10.30
Søndag kl. 14.00
Tirsdag kl. 17.00

Nytårskoncert - Kirken
Højskoleaften – Sognegården
Formiddagshøjskole – Sognegården
Studiekreds – Sognegården
Formiddagshøjskole – Sognegården
DSUK arrangement – Kirke & Sognegård
Menighedsrådsmøde – Sognegården

Februar
08.
09.
11.
21.
22.
23.
28.

Onsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 10.30
Lørdag kl. 16.00
Tirsdag kl. 19.30
Onsdag kl. 19.30
Torsdag kl. 10.30
Tirsdag kl. 17.00

Studiekreds – Sognegården
Formiddagshøjskole – Sognegården
Concerto Copenhagen - Kirken
Højskoleaften – Sognegården
Studiekreds – Sognegården
Formiddagshøjskole - Sognegården
Menighedsrådsmøde – Sognegården

Søndag kl. 10.00

Sogneindsamling – Sognegården

Marts
04.

Kirkebladet skal ud

Vi har løbende brug for frivillige, som vil bruge max. en time på at bringe bladet ud
enten på en fast rute eller som afløser.

Kontakt Vibeke Guldberg • Telefon 98 54 21 22.
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Copy and paste generationen
af organist Mikael Ustrup

Jeg bekender mig til “copy and pastegenerationen”. Sådan kalder man nemlig det
at kopiere og indsætte, hvis det skal være
korrekt nudansk.
Tidligere tilhørte jeg rank xeroxgenerationen, hvis nogen kan huske,
da vi gik fra spritduplikator til de første
kopimaskiner i 70’erne. Jeg lover jer,
at mine børn, der er i begyndelsen af
20-erne, ikke aner, hvad jeg taler om.
De tror, de er født med en mobil i hånden, og
de føler sig meget gamle, når jeg fortæller
dem, at det er de bestemt ikke.
Hele denne artikel vil i sin enkelhed handle
om en lille-bitte “copy and paste-fejl”, som
sikkert ingen - udover jeg - har haft mareridt
omkring.
Hvis du vil vide hvori denne fatale fejl består,
er du nødt til at læse denne artikel til ende.
Der kommer til gengæld mange relevante
informationer undervejs.
Jeg bekender mig til alt det moderne.
Jeg har lige læst en bog af Søren
Mørch:
“Store
forandringer”
om,
hvordan
verden
blev
moderne
– læs den. Den er god at blive klog af.
I forordet til den bog skriver forfatteren,
som jo er en pensioneret ældre belæst
akademiker, at han elsker alt moderne.
Mobil-telefoner,
computere,
rejser,

internet - fortsæt selv opremsningen.
Det gør jeg egentlig også, selvom det kan
være svært at følge med. Mulighederne er
mange - faldgruberne ligeså.

Hvis verden var enkel
Da jeg var en grøn, men dog
fremadstormende
orgelstuderende
i
80’erne havde jeg en lærer, der hed Niels
Aage Bundgaard. Søn af en indremissionsk
præst fra Års og som sådan oplagt
modstander af præstestanden. Tryk avler
som bekendt modtryk. Jeg lærte meget
af ham, mens jeg modtog undervisning af
ham. Bagefter lærte jeg fortsat meget. Nu
blot om hvordan jeg ikke selv ville gøre.
Han tilhørte nemlig bestemt hverken den
ene eller den anden digitale generation.
Han fortalte mig venligt, men bestemt,
at når man spillede en koncert, gav
man kordegnen besked om koncerten.
Kordegnen hang derefter en lille
undseelig annonce op på et uset sted i
Aalborg, og det var så det. Fremmødet
ved koncerterne bar da også ind
imellem præg af denne fremgangsmåde.
Men hvis det nu var så enkelt, at du
bekendtgjorde dette eller hint arrangement
et enkelt sted, og så mødte publikum
talstærkt op, så ville det være enkelt og
arbejdsbesparende. Sådan er det nu ikke!
Informationskanalerne er utallige
og kulturtilbuddene ligeså. Og den
samme reklametekst mangfoldiggøres
her - der og alle vegne.
Da min lillesøster i 80’erne kopierede min
gymnasiestil og vel at mærke fik en højere
karakter end mig for mine skriblerier, foregik det i
hånden og med blæk.
I dag havde man bare kunnet trykke på Ctrl+C
(copy) for at kopiere og Ctrl+V (paste) for at
indsætte, hvorved lærere og undervisere næppe
havde haft en chance for at afsløre snyderiet.
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Kirkeblad på kirkeblad på .....

4 musikarrangementer/koncerter

Selvom der kun udkommer 4 kirkeblade
om året, synes jeg, at deadlines ligger
lige tæt nok. I hvert fald ofte ubelejligt.
Og hvad skriver organisten så om i et
kirkeblad? Grundlæggende skriver jeg
den samme artikel hver eneste gang.
Med forskellige billeder og forskellige
ord, men indholdet altid det samme: lyt til
musik - det gør dig glad - eller trist - eller
vemodig, men det gør noget ved dig.
Lyt til musikken, der hvor den er.
For den klassiske musiks vedkommende i
Mariager er det i kirkens velegnede rum.

Indenfor
dette
kirkeblads
regeringstid er der fire vidt forskellige
musikarrangementer. To i december, som
jo notorisk er en musikmåned og så en
koncert i henholdsvis januar og februar.
To af koncerterne er i den dyre ende
for kirkens beskedne koncertbudget,
så der tages en lille entre til disse to
koncerter. Entréen ruinerer ingen.
Billetsalget er allerede i fuld gang.

Koncerten du ikke vidste,du elskede
Jeg har været trukket med til
koncerter, jeg bestemt ikke havde lyst
til men bagefter bestemt ikke havde
lyst til ikke at have været med til.
Det har både været rytmiske såvel som
klassiske koncerter, men musik er musik,
og som sådan er alle koncerter ens.
Hvis jeg en dag møder en koncertgænger
efter en hvilken som helst type koncert,
der er i stand til at sige, at denne
oplevelse har gjort livet værre, end
det var, vil jeg ikke tro ham/hende.
Det er en oplevelse! For nogle en
engangsoplevelse for andre
flere-gangs-oplevelser.
For
nogle
få
en
rædselsfuld
oplevelse.
Men en oplevelse er det.
Selv tror jeg, at jeg ville
betragte en koncert med
Sussi og Leo som en stor
oplevelse, selvom mine tæer
sikkert ville være krumme
det næste årti, men en
oplevelse ville det være.

Søren Birch stiftede for 20 år siden Coro
Misto, og han har dirigeret lige siden.
Han er også den eneste tilbageværende fra de
første koncerter koret gav bl.a. i min daværende
stilling.
Korets 20 års jubilæumssæson bringer dem bl.a. til
Mariager, hvor de faktisk har givet koncert en del
gange i årenes løb.
Med sig til koncerten søndag d. 11. december kl. 16
har de et arsenal af messingklang og slagtøj.
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Han er kaldet Frankrigs svar på Felix
Mendelssohn. Med det menes, at hans
musik er så umiddelbar hørværdig, let
tilgængelig og humørspredende.
Hans navn er Alexander Guilmant, og
hans 2. sonate i den positive toneart D-dur,
er på programmet ved nytårskoncerten
søndag d. 8. januar kl. 16:00, hvor kirkens
organist også vil spille musik af - ja gæt selv
- Mendelssohn.

1. Julekoncert med messingklang
Den engelske komponist John Rutter
har skrevet værket Gloria for ikke mindre
end blandet kor, 8 messingblæsere, 2
slagtøjsfolk og orgel, og dette værk er
det naturlige midtpunkt ved denne
koncert, som også byder på julemusik
for henholdsvis kor og messingblæsere.
Koncerten opføres både i Aalborg
Domkirke og her hos os i Mariager.
Skynd dig at købe din billet. Der sælges
kun 250 billetter.
Denne julekoncert finder sted søndag d.
11. december kl. 16:00. Dørene åbnes kl.
15:30, og der er som altid unummererede
pladser i kirken.

2. Julesalmemaraton
Dette mærkelige selvopfundne ord!
I år bliver tredje gang Mariager
kirke
afholder
julesalmemaraton.
Det er meget enkelt: mød op i Mariager
kirke søndag d. 18. december kl. lidt i
19:30 - find dig en god plads, hvor du kan
se kirkens storskærm. Der bruges nemlig
hverken salmebøger eller fedtede kopier
med alt for lille skrift.
Syng med på julens dejlige salmer når du
skal det eller lyt til kor og solister, når du
skal det.
Når du drikker en øl eller en vand til slut,
har du været med til at fremføre udvalgte
vers af 30 advent– eller julesalmer sammen
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med mange andre glade syngende
mennesker.
Forbered dig ved at gå ind på kirkens
hjemmeside, og hør hvad vi sammen skal
fremføre. Igen i år optages de sanglige
anstrengelser, så du efterfølgende kan lytte
til resultatet derhjemme via Internettet.

3. Nytårsorgelkoncert
Gentagelser skaber traditioner, så når
jeg søndag d. 8. januar 2012 kl. 16.00
sætter mig til tangenterne ved et
velstemt orgel for at spille stor festlig
musik, kan det vel kaldes en tradition.
Sidste år gjorde jeg nemlig det samme.
Programmet er anderledes, men konceptet
det samme: musik, der er så festlig, at det
kan blæse håret af en skaldet.
Musikken denne gang er Eugène Gigouts
store Grand Choeur Dialogué med 10 fingre
og to fødder i fuld sving det meste af tiden.
Der bliver også plads til en sonate af
tyskeren Mendelssohn inden koncerten
afsluttes med musik af “den franske
Mendelssohn”: Alexandre Guilmant. Sidste
år spillede jeg hans 1. sonate (indrømmet det første jeg nogensinde spillede af ham)
og straks efter den koncert begyndte
jeg at øve på hans 2. sonate. Hver eneste
øvetime med tanke på at skulle fremføre
den for publikum ved nytårskoncerten. Jeg
lover, at jeg glæder mig.

4. Internatinal orkesterkoncert
Han er en mærkelig mand - Lars Ulrik
Mortensen. En mand der har viet hele sit
liv til at spille på et instrument, de fleste
kalder for et dårligt klaver: cembaloet.
Svenskerne har Nobel-prisen (som uddeles
i Oslo). Danskerne har Sonnings musikpris,
som uddeles i Danmark.
Store navne som Daniel Barenboim, Leonard
Bernstein og Igor Stravinskij har modtaget
denne pris og blandt de få danskere Lars
Ulrik Mortensen.
Han kan få sine musikere i orkestret
Concerto Copenhagen til at spille livet af
sig, og hans bagland kan fundraise, så dette
orkester faktisk kan eksistere, selvom de
30.000 sådan en koncert koster Mariager
Kirke, kun er en lille del af den reelle udgift
ved sådan en koncert.
Og de kommer til Mariager og spiller
koncert lørdag d. 11. februar 2012 kl. 16:
00. Det ville egentlig være ligegyldigt, hvad
de spillede for alt i deres hænder bliver
altid til en udsøgt musikalsk fornøjelse for
tilhøreren.
Men de spiller faktisk musik fra symfoniens
barndom af Händel, Carl Phillip Emanuel
Bach, Mozart og efter pausen musik
af Johann Christian Bach og Haydn.
Koncerten forventes at vare ca. 11⁄2 time.

Læs om billetsalg på bagsiden af
dette blad. Og mere end læs: køb!
Dette er koncerten, du ikke vidste, du ikke
ville være gået glip af.

Og fejlen var?
Ja, i sidste kirkeblad, som jeg jo ikke læste
korrektur på, og hvis deadline lå ubelejligt
op til min ferie, var jeg kommet til at skrive,
at julekoncerten med kor og messing fandt
sted på en dag, hvor den ikke finder sted.
Jeg undlader at repetere fejlen. Godt
nok var der ikke mange, der reagerede,
men den ene, der gjorde, fremkaldte
koldsveden på organistens skaldede hoved.
Når du er i gang med at sælge billetter
til en koncert, der koster 25.000 kr. er en
gal koncertdato altså ikke det smarteste.
Nu har jeg så brugt ca. al min spalteplads til
at godtgøre den fejl.
Alle de faktuelle informationer denne
artikel har budt på, er ved hjælp af
“copy and paste” mangfoldiggjort et
utal af steder i aviser tidsskrifter og på
internettets alt for mange musikportaler.
Så møder du samme tekst et andet sted så
hop over den - bare du kommer til en eller
flere af koncerterne.
PS: Se dette blads bagside.

Det er nu tredje kirkeblad i træk, at jeg omtaler og viser et billede af Concerto Copenhagen.
Alt dette for at gøre utvetydigt opmærksom på, at denne koncert er en af dem, du ikke vidste, du ville
elske. Billetsalget er i fuld gang fra www.mariagerkirke.dk eller fra Mariager Boghandel.
Koncerten finder sted Lørdag den 11. februar 2012 kl. 16.00 - det lover jeg.

21

Englevinger
af Vibeke Guldberg Madsen

I himlens klædeskab bevarer Gud
en samling særligt skønne englevinger;
han klæder sine engle med dem ud,
når de for ham på jorden budskab bringer.
Da Jacob stod i ensomhedens nat,
imens han vented’ på sin broders hær,
fik angst og sortsyn grundigt i ham fat,
han kæmped’ bravt til første morgenskær.
Han ville ha’ velsignelsen, det gjaldt
ham livet at få Gud til at forstå.
Han lykkedes, men blev så siden halt,
da englevingen bortsvandt i det blå.
Når Gud bli’r fordret ud, han engle sender,
der favner mennesket med stærke vinger;
de har tilgivelsen i deres hænder,
når de fra himlen ned på jord sig svinger.
Da Jesus skulle fødes på vor jord,
fik Gabriel vidundervingen på;
han sku’ fortælle til den vord’ne mor,
hvad der i fremtid’n ville forestå.
»Frygt ikke! Jeg er kommet her fra Gud.«
sa’ Gabriel, » Betragt med fryd min vinge.
Han sender dig og verden glædens bud,
for døden, den har hersket alt for længe.«
Så blev det julenat i Betlehem,
og Jesus fødtes i en ringe stald;
en englehær fra himlen nå’de frem,
de sang med lyst i klangfuldt tonefald.
I himlen var ble’et sy’t et væld af vinger
i prægtigt stof, til brug i denne stund;
hver engel som en lykke-overbringer
ha’d kærlighedens budskab i sin mund.
I himlens klædeskab bevarer Gud
til stadighed de skønne englevinger;
nu er det Helligånd, der flyver ud,
når mennesker til trøst og nåde trænger.
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Mariager kirkes vinterstudiekreds
af Jacob D. Krogh Rasmussen

“Hvem holdt bjergprædikenen? Var det
Moses eller Jesus?” sådan cirka blev
der spurgt i tv-quizzen »Hvem vil være
millionær?« i starten af året. Millionær vil
jeg ikke love, at man bliver, men hvis man
gerne vil kende svaret eller bare synes, at
ens viden om kristendommen trænger
til at blive frisket op – sat på spidsen
– diskuteret – så er chancen der nu med
Mariager Kirkes vinterstudiekreds.
Over fem gange spredt over januar,
februar og marts måned vil vi sammen
komme omkring væsentlige emner i
kristendommen og det, der foregår i
gudstjenesten. Fremgangsmåden vil være
et mindre oplæg ved sognepræsten og
derefter samtale og forskellige øvelser. Det
er ikke fem foredrag, men fem aftener hvor
vi alle kan give vores besyv med og blive
klogere – også præsten.

Onsdag den 25. januar er første
gang
Temaet denne første gang vil være
»Bibelen.« Bibelen er verdens mest solgte
bog og fyldt med kærestebreve, drømme,
forudsigelser, fantastiske fortællinger
om krig og kærlighed og ikke mindst
af Gud. Men hvad kan vi bruge den til?
Hvorfor er der både et gammelt og et nyt
testamente? Hvornår og hvorfor blev det
til? Hvem har skrevet den, og er alting i den
sandt? Dette og meget andet vil vi se på
og tale om første gang.

Onsdag den 8. februar vil temaet
være “Gudstjenesten«
Hvorfor ser en gudstjeneste ud, som
den gør? Hvorfor gør vi, som vi gør, i
den rækkefølge vi gør det? Hvorfor er
der de forskellige bibelske læsninger og
bønner, og hvorfor er kirkebønnen efter
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prædikenen menighedens bøn, når den
ikke laves af menigheden, og bør den ikke
det?
Hvilken grund både teologisk og historisk
ligger til grund for den højmesseordning,
som vi benytter her i Danmark. Hvilken
betydning har det, når man ændrer på
noget i gudstjenesten – f.eks. at man skal
stå op under salmesang. Bør vi ændre noget
på gudstjenesten, så den følger med tiden,
og hvad sker der så? Eller skal vi netop
fastholde det »tidsløse« i gudstjenesten,
hvis man kan beskrive den nuværende
gudstjeneste, som »tidsløs«? En diskussion
som jo optager hele folkekirken i disse år
og hvor der kommer mange forslag på nye
højmesseliturgier.

Onsdag den 22. februar
vil vi efter at have set på gudstjenesten
se nærmere på vores kirkes to hellige
handlinger, sakramenterne dåb og nadver.
Hvad er deres grundlag både teologisk og
historisk, og hvorfor følges de af specielle
handlinger – korstegn og vand, og brød
og vin? Hvad sker der i dåben – sker der
en reel forandring ved modtagelsen af
syndernes forladelse, eller er den blot et
symbol eller en bekendelseshandling? Er
der forskel på døbte og udøbte? Hvis ja
hvilken? Hvis nej - hvorfor er dåben så et
sakramente? Hvad sker der i nadveren? Er
den blot et symbolsk måltid en tilfældig
given søndag, eller er der tale om, at Jesus
Kristus selv er til stede – og gør det nogen
forskel?

Onsdag den 7. marts er det Jesus
Kristus,
der er aftenens tema. Hvem var Jesus
Kristus – vi skal se både den historiske
Jesus, evt. på Jesus i kunsten, og på den
guddommelige Kristus, og ikke mindst
skal vi se nærmere på det budskab, som
Jesus bragte til mennesket; budskabet
om Gudsriget. Hvordan skal vi forstå Guds
rige, er det her på jorden eller i himlen?
Og hvordan skal vi forstå Jesu budskab
om det radikale næstekærlighedsbud: »Vi
skal elske vores næste som os selv«? Og
kan vi det? Og hvem er vores næste? Og
hans budskab om tilgivelse – hvad er det
egentligt, vi skal tilgives for? Og kan vi, og
skal vi tilgive alt? Kan vi overhovedet tale
om en kristen etik, på baggrund af Jesu ord
og vidnesbyrd?
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Onsdag den 21. marts er sidste
gang

STUDIEKREDS VINTER 2012
25. januar, 8. og 22. februar og 7. og 21 marts
Tidspunkt: 19.30 til senest 21.30
Sted: Sognegården
Tilmelding er ikke nødvendigt, og man er
velkommen til at kontakte sognepræst Jacob D.
Krogh Rasmussen for yderligere spørgsmål.
Vel mødt til Mariager Kirkes vinterstudiekreds.
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og her er aftenens tema »frelse og
fortabelse!« Det kristne liv leves i
verden, men har dog også en ikke
ubetydelig »himmelsk« dimension.
Hvorfor skal vi frelses – fra hvad
skal vi frelses - og hvad frelses vi
til? Og hvad kræver det at blive
frelst, hvis det kræver noget?
Luther taler om »Retfærdiggørelse
ved tro alene« men taler samtidig
også om troens frugter! Frelses
alle ubetinget af Guds kærlighed,
eller er der mulighed for fortabelse
– enten ved menneskets eget
valg, eller ved at man er udvalgt
til fortabelse før verdens skabelse
uden mulighed for at ændre på
det? Vi taler meget om, hvordan vi
som kristne skal agere på jorden, og
dog er frelsen omdrejningspunktet
for kristendommen og ikke det
jordiske liv.
Studiekredsen er åben for alle,
der ønsker at vide mere om
kristendommen, og der er ingen
krav om forkundskaber. Der vil
første gang være mulighed for at
få udleveret en lille tekstsamling,
som kort vil belyse forskellige
problemstillinger til de følgende
studiekredsaftener,
men
hjemmearbejde er intet krav, da
studiekredsen alene er baseret på
lysten til at deltage. Derfor er det
heller ikke et krav, at man skal møde
til samtlige studiekredsaftener,
selvom jeg dog håber, at alle fem
aftener vil virke uimodståelige! –
og svaret fra deltagerne i »Hvem vil
være millionær« var efter længere
betænkningstid »Moses!« Den slags
svar bliver man ikke millionær af!

Højskoleaftener
i samarbejde med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 6. december
Pensioneret professor Jørn Nerup
»Bedsteforældre for asyl - Bedsteforældre på barrikaderne«
Jørn Nerup vil fortælle om bevægelsen og om egne oplevelser på barrikaderne.
Tirsdag den 10. januar
Lektor og tidligere sognepræst i Mariager, Bjarne Jørgensen
»Mennesker der er anderledes«.
Tidligere sognepræst i Mariager Bjarne Jørgensen vil skildre udviklingen i den måde, vi
forholder/har forholdt os til de udviklingshæmmede igennem tiden.
Efter kaffen vil Bjarne divertere med andre oplevelser fra sin tid i Mariager.
Tirsdag den 21. februar
Skuespiller, teaterdirektør, forfatter, miljøaktivist, flyvende farmor m.m Jytte
Abildstrøm
»Små historier - stor virkning eller hvor får vi kræfterne fra«
Jytte Abildstrøm vil fortælle om sine livsholdninger. Hun gør det med historier af H.C.
Andersen, Victor Hugo, B.S. Ingemann m.fl. Kort sagt en aften med et positivt livssyn!!«

Alle aftener foregår i Sognegården - og vi starter kl. 19.30. Pris 250 kr.
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Årets gang i Birgittaforeningen
af Helga Moos

Det forløbne år i Birgittaforeningen
har været præget af fællesskab, liv og
bevægelse, hvor
der blev knyttet nye bånd og venskaber.
Et af årets mange højdepunkter var
stjernevandringen i sept. md. hvor vi
sammen med deltagere fra nær og
fjern vandrede mod Mariager kirke fra
forskellige retninger.
Følgende tilbagemeldinger fortæller lidt
om indtryk fra dagen.

»En stor tak for en helt igennem
vellykket dag. Vi havde en fin tur
langs sydsiden af fjorden i et meget
mudret terræn, men alle deltagerne
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tog det med godt humør, - og hvor
var det en flot festgudstjeneste med
de 4 præsters medvirken.« (Karen fra
Viborg)
Og fra Fyn kom denne hilsen:

»Tak for sidst . Vi var meget glade for
at deltage i den festlige fejring af 10
års jubilæet. Pilgrims vandringen var
naturskøn og frydefuld og passede
fint til de 7 pilgrimsord. Det var
også en stor glæde at være med til
fællesgudstjenesten i kirken og til
festlighederne bagefter.
(Inger og Ole)

gik mod Maribo, hvor Birgittasøstrene
inviterede til økumenisk pilgrims vandring,
og hvor en lille gruppe her fra Mariager
deltog. Vi vandrede med søstrene i regn
og rusk fra Engestofte kirke mod Maribo
og sluttede af med hyggeligt samvær i
klosteret.

Tab for Alt ikke Lysten til at gaae:
jeg gaaer mig hver Dag
det daglige Velbefindende til
og gaaer fra enhver Sygdom;
jeg har gået mig
mine bedste tanker til,
og jeg kjender ingen tanke saa tung,
at man jo ikke kan gaae fra den«.

Vi tror og håber på, at kontakten til Maribo
kan udbygges til gensidig gavn og glæde
fremover.

(Søren Kierkegaard)

Årets sidste vandring

På vandringen mod Maribo så vi en smuk
regnbue, og med dette stærke symbol
i erindring, vil vi gerne takke for positiv
medvirken og opbakning i årets løb samt
ønske alle en rigtig glædelig Jul og et
velsignet Nytår.

Julegudstjeneste for børn
Der er gudstjenester for byens børneinstitutioner,
dagplejere og andre små børn:

Torsdag den 15. december
Fredag den 16. december
Onsdag den 21. december
kl. 10.00
Gudstjenesterne er for de helt små børn, og alle - også børn der ikke går i
institution - er velkomne.
Så er du på barsel, bedsteforælder eller lignende, så mød endelig op til en
festlig julegudstjeneste i børnehøjde.
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Siden sidst
Døbte
Mona Stegger Vestergaard
Bertram Borup
Malthe Skjøtt Lauge Bach
William Eriksen
Alexander Biriboduwoni Skov
Victor Højstrand Mathiesen
Emilie Dyrby Poulsen

Begravede
Morten Christian Munk
Inger Lise Andersen
Jette Skou Christensen

Viede
Malene Kristensen & Mark Borup
Lone Eriksen & Thomas Bohn Jensen
Charlotte Hove & Niels Pedersen
Lone Dyrby Jensen & Anders Poulsen

Rune Skovrider
Alma Fledelius Stisen
Emelie Amanda Madeline Christensen
Emma Friis Hvam
Frederikke Skou Hansen
Matti Lars Gerlach Veith
Tristan Hyllested Riisager

Palle Marselis
Sten Richard Andersen
Knud Ingemann Nielsen
Edith Kjær født Herold

Mette Kløjgaard Bonde &
Lars Kramer Iversen
Christina Hyllested &
Mathias Wester Damgren Riisager

Velsignede
Kirstine Martoft & Jesper Christensen

Indsamlet i kirken siden sidst
I alt kr. 8.230,00
Tak for alle bidrag.
Alle adventssøndage samler vi ind til julehjælp til folk i sognet,
som er økonomisk trængte.
Giv en hjælpende hånd
Genbrugsbutikken i Museumsgården har brug for flere
frivillige, der vil hjælpe til.
Kig ind i butikken eller kontakt Barbro Johansen på telefon
9854 2316.
Åben 10 - 17 lørdag 10 - 12,
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Adresseliste
Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér 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
Træffes efter aftale

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

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
Klosterstien 12,
9550 Mariager

Kirkeværge
Arndt Jessen Hansen
Tlf. 28 51 23 55
arndt@mariagerkirke.dk
Fjordparken 13
9550 Mariager

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

Mariager Kirkekasse
Regnskabsfører Lene Smidt
Tlf. 96 68 63 22
ls@rrhavndal.dk
Regnskabskontoret
Vellinggårdsvej 2A
8970 Havndal

Kasserer
Sven Kjærgaard
Tlf. 98 54 25 40
sven@mariagerkirke.dk
Vestparken 68,
9550 Mariager

Sognegården, Kirkegade 6, 9550 Mariager www.mariagerkirke.dk
Redaktion: Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen & Peter Ulrich Toubøl.
Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskordinator Vibeke Guldberg, tlf. 98 54 21 22.
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf. 51 35 83 68
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Billetter til koncerter i Mariager kirke kan købes:
Ved henvendelse i Mariager Boghandel
På kirkens hjemmeside: www.mariagerkirke.dk
Ved henvendelse til kirkens organist eller kirketjener (i kirken)
Der sælges 250 unummererede billetter pr. koncert. Dørene åbnes 1⁄2 time før koncerten.

Julekoncert
med kor, messingblæsere, slagtøj og orgel
Coro Misto, Aalborg & Aalborg messingensemble
fremfører John Rutters værk: Gloria, samt julemusik for
kor og messingblæsere
Dirigent: Søren Birch

Søndag d. 11. december kl. 16:00 (kr. 75)

Julesalmemaraton 2011
Kom og deltag
Det er sjovere, end det kunne frygtes
Forbered dig hjemmefra:
se www.mariagerkirke.dk

Søndag d. 18. december kl. 19:30 (gratis)

Nytårskoncert med festlige orgeltoner
Strauss-valse bydes der ikke på, men der er musik for fuld
udblæsning, når kirkens organist spiller nytårskoncert med
festfyrværkerimusik.
Musikken er af Eugene Gigout, Mendelssohn og
Alexandre Guilmant.

Søndag d. 8. januar kl. 16:00 (gratis)

Concerto Copenhagen
Kunstnerisk leder Lars Ulrik Mortensen
Musik fra symfoniens barndom af:
Händel, Carl Phillip Emauel Bach, Mozart og efter
pausen musik af Johann Christian Bach og Haydn.

Lørdag d. 11. februar kl. 16:00 (Kr. 100)

