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EVIGHEDEN OG URET
Hymne til det endelige.

For evigheden slår tanken klik -
begrebet er ubegribeligt.

Men uret tygger den tik for tik
videnskabeligt og vindskibeligt.

Taktfast skiller det tiden ad,
og del for del blir den føjelig.
Og sådan tygget til barnemad

er evigheden fordøjelig.

Piet Hein © gruk EVIGHEDEN OG URET-,
Gengivet med venlig tilladelse fra Piet Hein a/s, Middelfart.

”At rejse er at leve”, sagde H.C. Ander-
sen, og sikke mange rejser han med sine 
eventyr har beredt for både store og små. 
For en rejse behøver jo ikke indebære 
bestilling af billet, pakning af kuffert, 
rejsefeber og fremmede sprog - for hvor 
kan man også opleve mange rejser hjem-
me i sin stue, ikke foran fjernsynet, men 
i den gode læsestol, som befinder sig i 
nok nærmest alle hjem. For bøgernes 
verden er jo en fantastisk verden, som 
kan bringe én ud på rejser til fremmede 
himmelstrøg, ja nærmest jorden rundt på 
80 dage, eller på lange snørklede rejser i 
ens indre, som var det rejser til jordens 
indre. For nok er mange bøger glemt, når 
sidste side er læst, men andre bøger bli-
ver læst igen og igen og vedbliver med at 
sætte sig nye og anderledes spor i os. På 
den måde er bøgerne med til at skabe os 
mennesker, og forandre os!

Indenfor mange religioner spiller bøger 

også en stor rolle. I islam bliver kristne, 
jøder og muslimer beskrevet som ”Bo-
gens folk” - fordi alle tre religioner i 
større eller mindre grad bygger på Det 
gamle Testamente, og på den måde skil-
ler sig ud fra mange andre religioner.
Herfra skiller Kristendommen sig så 
igen ud, da det jo ikke er en lov-religion, 
som vi ynder at sige det. Vi som kristne 
er ikke underlagt de love og regler, som 
både jøder og muslimer er, ifølge deres 
hellige bøger med hensyn til for eksem-
pel spiseregler og regler for bøn.

Alligevel spiller ”Bogen” - bibelen - en 
altoverskyggende rolle i kristendom-
men! For er der noget, som rigtig kan 
få de forskellige kristne retninger til at 
strides - ja sågar internt i Folkekirken - 
så er det jo bibelen, og hvordan den skal 
tolkes og forstås.
For nok bryster vi kristne os af ikke at 
tilhøre en lov-religion, men kigger man 

efter i sømmene, er der alligevel mange 
”love” og ”regler”, som bliver udledt af 
bibelen - og som mange kristne føler, at 
de selv og også andre bør leve efter for 
eksempel med hensyn til familie, ægte-
skab eller seksualitet.

Selvom vi fastholder, at kristendommen 
ikke er nogen lov-religion, falder det al-
ligevel nogle meget nemt, gennem Bibe-
lens ord at afkode, hvad Gud mener om 
dette eller hint. Fordi nogle kan mene, at 
selve bibelens ord er Guds åbenbaring til 
os mennesker, eller fordi man kan mene, 
at man, gennem bibelens beskrivelser 
og fortællinger helt fra Det gamle Testa-
mente og over Det nye Testamente med 
dets fire evangelier og brevlitteraturen, 
kan finde én samlet åbenbaring af Gud 
til os mennesker. Og hvor er det bekvemt 
og dejligt nemt at forholde sig til, leve 
sit liv efter - hvis det altså forholder sig 
sådan!

Boganmeldelse
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Min tidligere kollega Ray Carlton Jo-
nes sagde engang til mig, ”at man godt 
kunne forestille sig kristendommen uden 
Det nye Testamente, men ikke uden Je-
sus Kristus! For det er rent nøgternt set 
ikke gennem Det nye Testamente, at 
Gud åbenbarer sig - men gennem Jesus 
Kristus! Og gennem Jesus Kristus viser 
Gud, at Han er kærlighed - at vi er Guds 
elskede børn, modtaget af Ham - mødt af 
Ham - også når vi tror os alene og for-
ladt!

Nok læser vi om Jesus Kristus i mange 

af bibelens beretninger, men vi skal være 
meget varsomme med at udlede Guds 
budskab til os af bibelens utallige sider 
alene, hvis ikke det kommer fra Jesus 
Kristus. Noget vi måske nogle gange 
godt kan glemme, når vi fascineret lader 
vores fingre løbe gennem bibelens sider 
og læser de mange spændende historier 
og kommentarer om udvandringer og 
templer, om Jesus og hans disciple, om 
Paulus og de første menigheder.

Når vi sidder med bibelen mellem hæn-
derne, skal vi huske at holde tungen lige 
i munden - for nok er kristendommen 
ikke en lov-religion - men det er heller 
ikke en bog-religion! Gud giver sig ikke 
til kende gennem en guddommelig bog - 
men giver sig til kende i en person, i det 
Gud-Menneske Jesus Kristus, der elsker 
sine medmennesker! Det Gud-Menneske 
som blev født på jorden, levede blandt 
mennesker, døde på korset og genopstod 
på tredjedagen for at åbenbare for alver-

den i alle tider, at han netop ikke blot var 
menneske, men Gud-Menneske, og at 
hans kærlighed til mennesker, derfor var 
et vidnesbyrd om Guds kærlighed til os 
mennesker!

Og Guds kærlighed, åbenbaret gennem 
Jesus Kristus er det prisme vi altid skal 
holde os for øje, når vi læser gennem 
bibelens mange spændende og til tider 
uforståelige og chokerende beretninger 
og leveregler. Lyder det som lidt langhå-
ret teologiske snak, så tænk på juleaften! 
Det er jo ikke bibelen, vi fejrer denne 
aften, men Jesu fødselsdag! Dagen hvor 
Gud åbenbarede sin uendelige kærlig-
hed til hele verden - uanset hvem vi er, 
uanset hvor vi er - gennem et lille nyfødt 
menneske - hvis senere liv og levned 
blev beskrevet i en bog, så det kunne bli-
ve én af mulighederne for, at også vi kan 
lære Ham at kende! God læselyst!

af sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
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Efterlysning
I forbindelse med indbrud i pilgrimsherberget natten til d. 24. januar 
d.å. er Birgittaforeningens klenodie, en gammel messing-lysekrone 
med ”Himmeldronningen”, som var Mariagersøstrenes kendetegn, 
desværre blevet stjålet.

Hvis nogen skulle ”falde over” en sådan lampe som vist på dette 
foto, må man derfor meget gerne kontakte:
Birgittaforeningen på tlf. 98 52 24 41.

Familiegudstjenester:
Med foråret går vi mange af de kirkeli-
ge højtider i møde, dette smitter også af 
på forårets familiegudstjenester. I marts 
vil mini-konfirmanderne medvirke med 
skuespil i gudstjenesten, mens april 
har ”påsken” som tema og maj måneds 
gudstjeneste har ”pinsen” som tema. Sæt 
også allerede nu kryds i kalenderen den 
18. august til den første familieguds-
tjeneste efter sommeren, hvor vi efter 
gudstjenesten skal grille i haven!

3. marts 
Minikonfirmanderne optræder

14. april 
Påske-Familiegudstjeneste

19. maj 
Pinse-Familiegudstjeneste

Alle familiegudstjener begynder kl. 
17.00, og efter den børnevenlige guds-
tjeneste er der gratis fællesspisning i 
klostret. Alle er velkomne!

Familiegudstjenester på mail? 
Hvis I ønsker at modtage en mail i dage-
ne op til næstkommende familiegudstje-
neste, så send en mail til Jacob på jdkr@
km.dk og kom på vores familiegudstje-
neste- mailingliste - det er ganske ufor-
pligtende, og den bruges kun i forbindel-
se med familiegudstjenester.

Fernisering af Ikoner til gudstjeneste i 
marts 
Onsdag den 18. marts mødes begge 7. 
klasser fra Mariager skole i klosteret til 
en dag med temaet ”Gudsbilleder”. I den 
forbindelse skal der males ikoner, som i 
lighed med tidligere år efterfølgende ud-
stilles i kirken. 

Der vil derfor være fernisering af Ikoner-
ne søndag den 22. marts. Her vil kunst-
neren Anna Steenberg - som hjælper 
konfirmanderne i processen med at lave 
ikonerne - også være tilstede og under 
kirkekaffen fortælle lidt om forløbet med 
at ”skrive ikonerne”.
Søndag den 22. marts kl. 10.00 - 
alle er velkomne 

Børn & unge

Forældre og Babysalmesang
Fredag:

6/3 - 13/3 - 20/3 - 27/3 - 10/4 - 17/4 - 24/4
Kl. 10.00

 Man behøver ikke tilmelde sig, man møder bare op. 
Spørgsmål kan rettes til Stine Tougaard 61721153

Familiegudstjeneste i januar, hvor vi 
lavede Christingles.



Efteråret
Vejret var med havefolket. Nok var det 
koldt og til tider mørkt, men vinter og 
frost udeblev. Så jeg fik lavet en prismæs-
sig fornuftig aftale med firmaet Skovtrup, 
Hobro om levering af materialerne til en 
12 meter lang pergola af ”Robinie træ” 
(falsk akacie), som er en meget holdbar 
træsort. 
Da det viste sig, at jorden næsten var 
umulig at grave i pga. sten og murbrok-
ker, fik vi vores brolægger Lars Lauersen 
til at grave hullerne til de 28 bærende 
stolper. Robinie træ er både tungt og sten-
hårdt, så der blev brug for både muskel-
kraft og skarpe redskaber til samlingen. 

Jørgen Hoxer førte motorsaven. Vi andre 
hjalp til, imens vi samtidig holdt øje med, 
at vi stadig havde 10 fingre i behold. Til 
sidst plantede vi historiske slyngroser, 
som sammen med vin, humle og blåregn 
med tiden skal dække pergolaen. 

Vinteren
Med vinter følger jul. Så havefolket 
mødte op hos familien Hoxer, hvor 
Linda havde lavet en fantastisk jule-
frokost. Det blev en særdeles hyggelig 

aften ikke mindst i kælderen, hvor der 
var tændt op i det gamle brændekomfur, 
hvilket gav inspiration til mange varme 
og gnistrende historier. Vi går dog ikke 
helt i hi, da vi gerne skal have lagt et par 
store birketræer ned, imens det stadig er 
frost. Desuden er vi i gang med at lave 
de manglende planteskilte.

Foråret
Indtil nu har vinteren kun budt på regn 
og atter regn. Jorden er tung af vand og 
helt umulig at arbejde med, når den er 
blevet kørt på af maskiner. Så vi må af-
vente tørvejr ,inden gravemaskinen 
kan begynde at lave en forlængelse af 
havestien, så man kan komme tørsko-
et igennem pergolaen og videre forbi 
brom- og hindbærbedene til stien ved 
pavillonen. Her har vi også fået opsat og 
genbrugt to låger, som i 20 år har været 
stillet på lager på kirkegården. Med for-
årets komme vågner havefolkene også 
op igen. Så skal der ryddes op. Ukrudt 
skal bekæmpes, nye planter skal i jorden, 
stenbænk skal opsættes og nye bede for 
klosterreliktplanter skal etableres.
Med venlig hilsen

Peter Ulrich Toubøl
mail: peter@touboel.dk

Tlf.: 5192 1061

Klosterhaven
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Vintertid
Vinter er mørke- og hviletid,
hvor sjælen er blomme i æg,

tryg i sin hvide, bag skal så strid,
som danner en skærmende væg.

Vinter er hvile- og rugetid,
et løg lagt i sorten jord,

færdigt at spire, når luften bli’r blid, 
med bidrag til forårets flor.

Vinternød er en kerne i skal,
modnes i smug under dække,

mulighedernes tusindtal
i svøb, som et forår kan vække

Vinter er tiden, hvor ubevidst
får ro til at få en struktur

udmundende i bevidsthed til sidst,
passere fortrængningers mur.

Vintertid gi’r os chancen at hele
travlhedens flossede sjæl,

løsne stressens strammende sele,
finde et hi for vort selv.

Vente- og vintertiden får ende,
standses på Skaberens bud,

vinter til blomstrende vår sig vende’,
livet bli’r smukt ruget ud.

Vibeke Guldberg Madsen
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Kirken skal ind imellem kalkes for ikke 
at forfalde og for at se ordentlig ud, men 
indendørs er der et andet problem: Når 
man har erhvervet et så fantastisk orgel 
som vi har i Mariager Kirke, skal der 
passes godt på det, og det indbefatter no-
get med en balance mellem tør og fugtig 
luft – hvordan skaber man bedst det rette 
klima for orglet?
Kirkegårdspersonalet har mere end nok 
at gøre med at holde den smukke kirke-
gård, men når maskinerne bliver gamle 
og udtjente nytter det ikke bare at give 
medarbejderne en ekstra skovl eller rive 
med ud – uden det rette materiel kan 
kirkegården umuligt holdes i ordentlig 
stand.
At personalet så har overskud til at ar-
rangere grandæknings-konkurrence for 
godt 100 gartnere fra regionen her i Ma-
riager er jo bare et ekstra plus – og så 
stiller menighedsrådsmedlemmer gerne 
op med hjemmebagt kage og laver kaffe!

Jeg nævnte før fællesskabet som en vig-
tig grund til at være med i menigheds-
rådet. Det gælder også fællesskabet om-
kring selve kirken. I Mariager er vi så 
heldige at have et rigtig godt fællesskab, 
som er med til at skabe en masse positive 
oplevelser som alle fra lokalsamfundet 
kan tage del i.
Takket være vores meget engagerede or-
ganist får vi mulighed for at høre nogle 
vidunderlige orgelkoncerter og dejlig 
korsang, men vi har i tidens løb også haft 
andre musikoplevelser i kirken, spæn-
dende fra rockmusik til visesang.
Der er en gruppe som kører en såkaldt 
”formiddagshøjskole” med foredrag og 
frokost hver fjortende dag hele vinte-
ren, der kommer en 60-70 medborgere 
hver gang. Andre mødes for at strikke til 

Folkekirkens Nødhjælp, en mindre flok 
deltager i en kirkelig studiekreds i løbet 
af vinteren, og nogle engagerer sig i Bir-
gittaforeningen, for blot at nævne nogle 
af de mange aktiviteter.

Fornylig husede vi i Klostret et højst in-
teressant møde vedrørende kirkens rolle 
i fremtidens landsbysamfund – hvis vi 
vil have flere til at komme indenfor i kir-
ken, skal der være mere vin og ost end 
kaffe og kage, hævdede foredragsholde-
ren - det gav stof til nye diskussioner i 
menighedsrådet!
Menighedsrådsmedlemmer går hverken 
mere eller mindre i kirke end alle andre,– 
og jeg opfatter det heller ikke som vores 
vigtigste opgave at få flere mennesker til 
at gå i kirke – det skulle de gerne gøre 
fordi det giver dem en glæde at gå der 
- vi er en gruppe med meget forskellig 

baggrund, holdninger og meninger, men 
vi har det tilfælles vil jeg mene, at vi in-
teresserer os for vore medmennesker, og 
gerne vil tage vores del af ansvaret for at 
kirken som institution fortsat kan eksi-
stere i det område vi bor i, og medvirke 
til at understøtte et livsbekræftende og 
kærligt, lokalt fællesskab.

Lene Lundsgaard
Menighedsrådsmedlem fra 2012

Menighedsrådsmøder
24. marts kl. 19.00
28. april kl. 17.30
26. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøderne 
afholdes i Klostersalen.

Hvad laver et menighedsråd?
I religionstimen spørger læreren lille 
Per:
Hvem var det som rev Jerikos mure 
ned?
Lille Per ser fortvivlet på læreren og 
svarer: Det ved jeg ikke, men det var i 
hvert fald ikke mig!
Det er da bare så typisk for børns mang-
lende kundskaber, tænker læreren, og 
refererer hændelsen til Pers far da han 
møder ham senere.
Per plejer ikke at lyve, siger Pers far, så 
hvis han siger han ikke var med, så er 
det sandt.
Næste gang læreren er sammen med 
en af lokalpolitikerne lufter han sin 
undren. Politikeren sukker dybt: Ja ja, 
hvem der end gjorde det, så bliver det 
vel kommunen som skal betale for re-
parationen!

Jeg forestiller mig, at mange borgere tror 
menighedsrådet sidder og morer sig over 
den slags vittigheder fordi de synes de 
ved bedre. De kan deres bibelhistorie på 
fingrene og tænker ikke på andet.

Men hvorfor sidder man egentlig i 
menighedsrådet?
Der er to sider af det:
For det første er der ejendom som skal 
forvaltes – en kultur og en kulturarv, som 
jeg synes det er et borgerligt ombud at 
være med til at bevare, også for kom-
mende generationer.
For det andet er der et fællesskab om-
kring vores kirke som ikke drejer sig om 
at ville være klogere, bedre, mere troen-
de, for slet ikke at tale om mere frelste, 
end nogen som helst andre, men sim-
pelthen om et fællesskab som er vigtigt. 

Jeg opfatter det som en vigtig del af det 
klister som binder et lokalsamfund sam-
men.

Vi holder blandt andet møder hvor vi 
drøfter vedligeholdelse af bygninger, 
omgivelser, begivenheder og økonomi – 

lad mig give nogle eksempler:
Sognegården er for ikke så længe siden 
blevet flyttet til det gamle kloster ved 
kirken, og i den anledning var der en 
lang række beslutninger som skulle træf-
fes om alt fra brandsikring til lyssætning 
og møblering. Og menighedsrådet må 

stadig høre for at den ny-instal-
lerede lift ikke altid fungerer 
som den skal.
Der er stadig meget arbejde at 
gøre i den smukke klosterhave, 
som takket være mange frivil-
liges arbejde nu er blevet gjort 
tilgængelig for offentligheden. 
De frivillige fra haven, folk 
som deler kirkebladet ud og 
andre frivillige belønner vi med 
en festlig julefrokost!



Andre aktiviteter
Marts
01. kl. 10.00 2. søndag i fasten Matthæus 15,21-28 JDKR
03. kl. 17.00 Familiegudstjeneste ST/JDKR
08. kl. 10.00 3. søndag i fasten Lukas 11,14-28 KEL
15. kl. 10.00 Midfaste Johannes 6,1-15 ST
22. kl. 10.00 Maria bebudelsesdag Lukas 1,26-38 JDKR
29. kl. 10.00 Palmesøndag - HUSK sommertid Matthæus 21,1-9 ST

April
02. kl. 19.30 Skærtorsdag Matthæus 26,17-30 ST
03. kl. 10.00 Langfredag Jesu lidelseshistorie JDKR
05. kl. 10.00 Påskedag Markus 16,1-8 JDKR
06. kl. 10.00 2. Påskedag Lukas 24,13-35 JDKR
12. kl. 10.00 1. sø. efter påske Johannes 20,19-31 ST
14. kl. 17.00 Familiegudstjeneste JDKR/ST
19. kl. 10.00 2. sø. efter påske Johannes 10,11-16 JDKR
26. kl. 10.00 3. sø. efter påske/Konfirmation Johannes 16,16-22 ST

Maj
01. kl. 10.00 Bededag Matthæus 3,1-10 JDKR
03. kl. 10.00 4. sø. efter påske/Konfirmation Johannes 16,5-15 JDKR
10. kl. 10.00 5. sø. efter påske Johannes 16,23b-28 ST
14. kl. 10.00 Kristi Himmelfart Markus 16,14-20 JDKR
17. kl. 10.00 6. sø. efter påske Johannes 15,26-16,4 JDKR
19. kl. 17.00 Familiegudstjeneste JDKT/ST
24. kl. 10.00 Pinsedag Johannes 14,22-31 ST
25. kl. 10.00 2. Pinsedag Johannnes 3,16-21 ST
31. kl 10.00 Trinitatis Johannes 3,1-15 JDKR

Juni
07. kl. 10.00 1. sø. efter Trinitatis Lukas 16,19-31 ST

Marts
03. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
03. kl. 17.00 Familiegudstjeneste - Kirken
05. kl. 14.00 Minikonfirmander - Konfirmandlokalet
05. kl. 19.30 ”Lær og Lyt” til Bach’s Messe i h-mol - Munkesalen
06. kl. 10.00 Babysalmesang - Kirken
07. kl. 16.00 Koncert med Haderslev Drengekor - Kirken
08. kl. 11.00 Sogneindsamling - Mødested, Konfirmandlokalet
12. kl. 14.00 Minikonfirmander - Konfirmandlokalet
12. kl. 19.30 Studiekreds - Klostersalen
13. kl. 10.00 Babysalmesang - Kirken
17. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
18. kl. 10.00 Konfirmanddag - Klostret
19. kl. 14.00 Minikonfirmander - Konfirmandlokalet
20. kl. 10.00 Babysalmesang - Kirken
25. kl. 19.30 Studiekreds - Konfirmandlokalet
26. kl. 14.00 Minikonfirmander - Konfirmandlokalet
27. kl. 10.00 Babysalmesang - Kirken
29. kl. 21.00 Multimedie-event Jesus Christ Superstar - Kirken
31. kl. 21.00 Multimedie-event Jesus Christ Superstar - Kirken

April
07. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
10. kl. 10.00 Babysalmesang - Kirken
14. kl. 17.00 Familiegudstjeneste - Kirken
17. kl. 10.00 Babysalmesang - Kirken
24 kl. 10.00 Babysalmesang - Kirken

Maj
03. kl. 15.00 Cd-release, orgel-koncert - Kirken
19. kl. 17.00 Familiegudstjeneste - Kirken
28. kl. 16.00 Generalprøve Kabaret - Munkesalen
29. kl. 19.00 Kabaret ”Mellem himmel og hav” - Munkesalen, entré
31. kl. 13.00 ”Åbent Orgel ” mellem kl. 13 & kl. 17

Gudstjenesteliste

Gudstjenester på Fjordvang
27. marts kl. 10.00 - JDKR
24. april kl. 10.00 - JDKR
29. maj kl. 10.00 - JDKR

Indsamlet siden sidst

Gudstjenester på Sødisbakke
Påskegudstjeneste (ST)

Torsdag d. 26. marts 
kl. 10.15 - 11.00

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 på 

din plads i kirken.
Kan du ikke komme i kirke, så 
henvend dig til præsten og aftal 

altergang i hjemmet.

Kirkebil

Det er muligt, at bestille kirkebil 
til gudstjenesterne ved at ringe til 

Fjordens Taxa tlf.: 98 57 57 10 
senest om søndagen kl. 8.00, men 
gerne en af de foregående dage.

Siden sidst
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Døbte
Oliver Brandt Jensen
Anna Bruhn Poulsen

Johanne Bisgaard Munk Kaptain
Villads Bloch Tjørnelund

Begravede
Carl Frederik Palle Serup Engberg

Vierla Vistoft Sørensen f. Christensen
Erik Jeppesen

Kim Roar Schwartz
Karl Erik Nielsen
Esben Sørensen

Borghild Skødt Jensen
Anna Margrethe Madsen f. Andersen

Ingelise Olesen f. Ehrenskjold
Jan Karred Froberg Johansen

Birgith Rosenbeck Svenningsen

Viede
Anne Grete Brøgger Klausen & 

Rikard Jensen

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i Ma-
riager Kirkes mange forskellige tilbud 
pga. manglende kørelejlighed? 
Så er Mariagerfjord Kommunes tilbud 
om Flexture måske løsningen for dig? 
Flextur er et fleksibelt alternativ, når 
bussen ikke kører. 
Se nærmere på NordjyllandsTrafik-
selskab.dk eller kontakt Mariager-
fjord Kommune på telefon 97 11 30 00

Dåbsbibler: Kr. 650,- Julehjælp: Kr. 3.754,50 Kirkens Korshær: Kr. 1.886,- 
Børnesagens Fællesråd: Kr. 960,50 Folkekirkens Nødhjælp: Kr. 5.917,- 

Humor mod aids: Kr.  299,- Røde Kors: Kr. 139,-



Det er domorganist i Haderslev, Henrik 
Skærbæk Jespersen, der har stiftet koret, og 
han dirigerer også ved koncerten, der fin-
der sted lørdag d. 7. marts om eftermiddag 
kl. 16:00. 
På programmet er der gratis dansk, engelsk 
og fransk musik, og har man ikke fået nok 
musik ved den lejlighed, så medvirker de 
voksne herrer ved højmessen dagen efter. 
Det skal nok blive højtideligt.

Automatgear
Min kone og jeg har lige været ude og prø-
ve en bil med automatgear (dog ikke en 
Mercedes). Det er jo ganske fascinerende. 
Man skal ikke rigtig gøre noget. Den kø-
rer næsten af sig selv. Der forskes endda 
meget i selvkørende biler, så skal man ab-
solut ingenting gøre (ud over at bede kraf-
tigt til Vorherre om, at softwaren bringer 
dig helskindet frem. Efter mange år bag en 
computerskærm med en mus i højre hånd 
tillader jeg mig at have min sunde skepsis).
Forskellen på teater og film er indlysende. 
Filmen er færdigproduceret og kræver kun 
en enkelt person til at trykke på startknap-
pen. I teatret risikerer man, at forestillin-
gen aflyses, hvis hovedpersonen er blevet 

syg, og der ikke kan stilles en dubleant.
Det samme med en koncert versus en cd. 
Der skal kun en til at tænde cd’en og ofte 
rigtig mange til at spille koncerten.

Multimedie-event
Sådan har jeg kaldt påskens to fuldstændig 
ens arrangementer.
For 10 år siden lavede jeg mit første pow-
erpoint billedshow, som det hedder på 
mundret dansk. Det var i påsken 2005, og 
jeg bildte mig dengang ind, at kirken havde 
store hvide flader, hvorpå man kunne vise 
billeder, samtidig med at kirkens lydanlæg 
spillede musik. Kirken hverken har eller 
havde store hvide flader, når man kigger 
helt rigtigt efter, men i mellemtiden har vi 
anskaffet et 3x3 meter lærred og et meget 
højt stativ.
Dengang kom der - set med nutidens 
avancerede digitale øjne - et ret primitivt 
resultat ud af anstrengelserne. Ikke desto 
mindre har folk, der overværede arrange-
mentet dengang, ofte talt om, at jeg burde 
gentage det. 
Det gør jeg nu ikke! 
Jeg har lavet noget helt nyt. Automat-
gears-nyt.

Musikken er den samme. Andrew Lloyd 
Webber og Tim Rice’s rockmusical fra 
1970: ”Jesus Christ Superstar”. 
At påskens dramatiske begivenheder bliver 
fortalt i musik er ikke noget nyt. Det har 
man gjort i hundredevis af år. De to nye 
ting i rockoperaen fra 1970 er dels, at gen-
ren blev tilført strøm og kaldtes rock, dels, 
at det er Judas og Judas’ skæbne, der er ho-
vedomdrejningspunktet. Ikke Jesus.
Jeg har lavet et færdigt produkt bestående 
af musikken, tilhørende billeder samt både 
dansk og engelsk tekst skrevet med store 
letlæselige bogstaver. Det eneste jeg skal 
gøre er, at trykke på startknappen. Det har 
jeg aldrig prøvet før. Jeg vil - uden sam-
menligning i øvrigt - føle mig lidt som Lars 
von Trier. Teater versus film - cd versus 
DVD. Tangenter versus knap.

Cd’en er som en Ford-T.
Og med det mener jeg sjælden og forhisto-
risk. Godt nok tales der om, at vinylplader 
er på vej frem, men det er sikkert bare for 
at skabe unødig vækst og mere forbrug.
Cd’en er så småt død! Musik streames og 
downloades, hvad enten det er lovligt eller

”Det var godt nok en Mercedes-kirke”
Jeg skal da være den første til at indrømme, 
at overskriften lyder en del mere tillokken-
de, end hvis der havde stået ”det-var-godt-
nok-en-udtjent-fiat-multipla-kirke”. Orde-
ne i overskriften er nu ikke mine, selvom 
jeg er helt enig i betragtningen. Ordene 
kom ud af munden på en af violinisterne 
fra Randers Kammerorkester, der lige har 
indspillet cd i Mercedes-kirken. Sammen 
med Ulrik Spang-Hanssen har der været 
fire effektive og koncentrerede optage-dage 
i januar måned. Resultatet bliver i løbet af 
året til en cd med Haydns tre koncerter for 
orkester og orgel. Den udkommer til de-
cember og lanceres samtidig med en kon-
cert her i kirken. 
Derom senere.
Nu dækker Mercedes-kirken jo over mere 
end bare kirken. Violinisten havde nemlig 
lånt Munkesalen til at øve sig i. Det er jo en 
del af helheden. Et kloster med så mange 
rum, der kan anvendes til forskellige arran-
gementer. 

I det følgende kommer et rids over de ar-
rangementer i den kommende tid, der har 
et musikalsk islæt.

Musik i Munkesalen
I sæsonen 2014-15 er der fire arrangemen-
ter i Munkesalen, men kun et enkelt tilba-
ge, når dette blad udkommer.
Til gengæld er der tale om mit eget person-
lige ”øde-ø” værk.
Det er Bachs store messe i h-mol. Ikke med 
levende musikere men med en ganske ef-
fektiv cd/dvd afspiller. Jeg gennemgår kort 
værket og dets mystiske tilblivelse, inden vi 
sammen oplever dette mastodont-værk.
Hvis du kun må have en plade med på din 
øde ø, er det jo oplagt at vælge et ganske 
omfangsrigt værk til at fordrive tiden med. 
Det kunne også være på sin plads med et 
værk, der gav håb om, at du ikke skulle 
forblive i håbløsheden på den her øde ø i 
al fremtid. Alt dette og mere til er Bachs 
h-mol-messe, og har du aldrig hørt om 

denne musik, er chancen der torsdag d. 5. 
marts kl. 19:30 i Mercedes-Munkesalen. 
Musikken kører fejlfrit!

 Et Volvo-bus-arrangement
For nu at blive ved bilmetaforen, så er kon-
certen med 55 syngende drenge og mænd i 
Haderslev drengekor en bus værdig.
Der skal i hvert fald en bus til at transporte-
re dem alle sammen herop til Himmerland, 
hvor de skal give to koncerter. Fredag aften 
i Aalborg Domkirke og lørdag eftermiddag 
her i Mariager.
Det er også her hos os, de har base, idet de 
skal overnatte og spise i klostret fra torsdag 
til søndag. Toilet og badforhold befinder 
sig lidt på trabant-niveau, men det er jo 
heller ikke hver dag, at der skal overnatte 
så mange mennesker i klostret. Der har væ-
ret en delegation forældre oppe og kigge på 
forholdene, og de har sagt mere end god for 
alle forholdene her.

Haderslev Drengekor blev stiftet af Henrik 
Skærbæk Jespersen i september 2008.

Koret er et blandet drenge- og mandskor, der 
består af 55 sangere i alderen 9-57 år. 

Koret medvirker ved særlige gudstjenester i 
Haderslev Domkirke. 

Der er et højt aktivitetsniveau med koncerter, 
oplevelser og turnéer rundt om i landet.

Ved koncerten i Mariager kirke lørdag d. 7. 
marts kl. 16:00, synger koret dansk musik af 

Carl Nielsen, Jesper Madsen, Knud Høgenha-
ven, Nørfeldt, la Cour.

Fransk musik af Fauré, Franck, Duruflé samt 
engelsk musik af 

Purcell, Goss og Howells.
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Haderslev Drengekor

Jeg ved ikke andet om dette billede, end at det lånt 
fra en hollandsk  hjemmeside, og at jeg har valgt 
dette billede som det første billede, der ledsager 
Judas. 
Manden der ikke rigtigt havde andet valg, end 
at blive en skidt fyr, der forrådte Jesus. Billedet 
signalerer ensomhed og en person, der ikke rigtigt 
aner, hvor hans vej vender.

Dette og mange andre billeder kan ses mens 
musikken spiller både palmesøndag kl. 21.00 og 
tirsdag d. 31. marts kl. 21.00.
Der er selvfølgelig mørkt i kirken, og man kan 
passende bruge lejligheden til at skærpe alle san-
ser, mens påskens historie fortælles i lyd, billede 
og tekst/oversættelse.

Jesus Christ Superstart som multimedie-event



Ny dato
På trods af at kirken er et gammelt hus, 
så er vores Vinterstudiekreds blevet 
overhalet af det kommende bispevalg, 
som blev udskrevet midt i januar. 
Ved et sådan valg arrangeres der nogle 
møder udvalgte steder i stiftet, hvor kan-
didaterne kan mødes ”ansigt til ansigt”. 
Desværre er mødet i vores område mel-
lem bispekandidaterne lagt på Vinterstu-
diekredsens sidste aften, torsdag den 26. 
marts, hvor Esben Lunde Larsen kom-
mer for at fortælle om Grundtvig og hans 
syn på frihed. 
Men da bispevalget er næsten lige så 
vigtigt som Vinterstudiekredsen, har jeg 
i samråd med Esben flyttet hans foredrag 
til:
Torsdag den 12. marts kl. 19.30 

i Klostersalen. 
Dette betyder dog ikke, at vi skal snydes 
for Grundtvigs syn på kristenlivet, for 
det vil blive temaet for Vinterstudiekred-
sens sidste aften:

Onsdag den 25. marts kl. 19.30
På denne sidste studiekredsaften vil vi 
traditionen tro slutte af med lidt ost og 
rødvin. Så vel mødt til alle interesserede.

Følg med i kirkens musik på: musik.mariagerkirke.dk 1514

ulovligt. Derfor er cd-markedet meget 
presset. Hvis du hører den rytmiske musik 
tale om at være presset på cd-markedet, så 
skulle du vide med den klassiske musik. Og 
indenfor den klassiske musik er orgelmu-
sikken en svær lille niche. 
Jeg vil nu helst høre orgelmusikken til kon-
certer i kirken, men der ville være meget 
musik, jeg så aldrig fik hørt. Derfor er det 
rart at kunne købe (lovligt) musik, som du 
ellers aldrig ville være kommet i nærheden 
af.

Cd-release koncert
At indspille en cd er som at indspille en 
film. Man gentager og klipper, til det 
er i orden. Det ligger i genren. Dermed 
ikke sagt at den koncert, professor Ulrik 
Spang-Hanssen spiller søndag d. 3. maj kl. 
15:00, ikke er i orden. Den er såmænd mere 
i orden end de fleste koncerter. Det er bare 
en koncert med levende musik, spillet af en 
levende mand i anledning af, at den døde 
cd, han indspillede her i kirken i efteråret, 
kommer på markedet og kan købes for en 
yderst beskeden pris. 
Koncerten er til gengæld gratis. 
Der er ingen cd-købetvang ved receptio-
nen i klostret bagefter, hvor der serveres et 
lille glas mundgodt.
Det kan jo være man for en tid har fået nok 

af Bachs store orgelværker. Det er nemlig 
dem, der er blevet indspillet. 
Det kunne også være, at det var sjovt at 
genhøre musikken hjemme på Ford-T-an-
lægget.

Åbent fransk orgel
Jeg har aldrig haft en fransk bil, men de jo 
er meget dejlige og bløde at køre i. Det er 
noget med affjedringen og sarte fransk-
mænd, har jeg ladet mig fortælle.
Indtil d. 29. maj i 2010 havde jeg heller ikke 
spillet på et officielt indviet fransk orgel i 
Danmark, men den dag blev orglet i Ma-

riager Kirke indviet ved en koncert, og si-
den den dag har jeg spillet rigtig meget på 
det instrument, og jeg bilder mig ind, at jeg 
ved, hvad der gemmer sig bag alle lågerne.
Her fem år efter indvielsen er der, ligesom 
i 2010, mulighed for at bese orglet på nær-
meste hold. Der afholdes nemlig: Åbent 
orgel. 
Søndag d. 31. maj - præcis fem år og to 
dage efter indvielsen - kan man ganske 
uformelt stikke hovedet op til orglet og få 
en lille rundtur. Et kig ind igennem alle lå-
gerne og på tætteste hold se hvilket utroligt 
bygningsværk sådan et ni tons instrument 
er. Og der er masser at kigge på. Der er nok 
også en kop kaffe eller andet, og har du lyst 
til selv at sætte fingre og fødder i de franske 
tangenter, kan du også prøve det.

Frit bilvalg
Hvad enten man er til tysk Bach, fransk or-
gel, sønderjysk korsang eller engelsk rock-
opera, er der nok at begive sig hen til i Mer-
cedes-kirken i dette skæve kvartal.
Det er alle BMW-arrangementer.

 Af Mikael Ustrup

Ulrik Spang-Hanssen er professor i 
orgel ved det jyske musikkonservatori-
um. Han var også i sin tid ekstern or-
gelkonsulent på orglet i Mariager kirke, 
så han er en særdeles god bekendt af 
instrumentet.
Han spiller Bach søndag d. 3. maj kl. 
15:00 (gratis).

Billedet her viser bunden af den 
orgelstemme, der hedder basun 

16 fod.
Den er bygget helt af træ i 

modsætning til de fleste af orglets 
piber, der er lavet af en legering 

af tin og bly.
Har du lyst til at vide lidt mere 
om dette store instrument? Er 

du bare nysgerrig for at komme 
op og kigge? Vil du bare nyde 

udsigten ud over kirken fra orgel-
pulpituret?

Du stilles ikke til ansvar for din 
grund til at kigge op til orglet 
søndag d. 31. maj mellem kl. 

13.00 og 17.00. 

Vinterstudiekreds Bispevalg 
i Århus Stift

I år fylder vores nuværende bi-
skop Kjeld Holm 70 år og forlader 
derfor med udgang af juli måned 
bispestolen til fordel for nye kræf-
ter på den vigtige post i Stiftet. 
Valget til ny biskop blev udskrevet 
den 12. januar, og indtil nu har to 
kandidater meldt sig, forstanderen 
på Diakonhøjskolen Jens Maibom 
Pedersen og Domprovst i Odense 
Henrik Wigh-Poulsen. Men endnu 
kan andre kandidater nå at melde 
sig, da fristen for anmeldelse af 
kandidater er den 17. marts.  
Torsdag den 26. marts kl. 19.00 
mødes kandidaterne til et fælles 
stormøde i Assentofthallen, hvor 
det være muligt at tage dem begge 
i øjesyn og høre deres menig om 
kirke, teologi og fremtiden for År-
hus Stift. 7. september indsættes 
den nye biskop over Århus Stift i 
Aarhus Domkirke.

Domprovst 
i Odense 

Henrik Wigh-Poulsen

forstanderen på 
Diakonhøjskolen 
Jens Maibom Pedersen

Sensommertur til 
Løgumkloster Refugie

For 13. gang bliver der 
sensommertur til Løgumkloster 

Refugie. 

Ligesom de foregående 2 år bliver det 
i samarbejde med Haslev sogn. 

Bussen kører fra 
Egepladsen og via Randers direkte 
til refugiet, og der bliver arrangeret 

ture i grænselandet.

Dato bliver 14.-17. august 2015, 
og vi arbejder lige nu på 

programmet.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Preben, tlf.  6128 1726 

eller på refugiet 7474 3301 

Åbent orgel



nærmer sig, når der er fri bane på jorden. 
Skovskaden slår også dagligt et slag for-
bi, den er hurtig og grådig og vil helst 
have en kugle med sig, hvis det er mu-
ligt. 
Lige der hvor vi har fjernet sneen, titter 
et par gule hoveder op – den ukuelige 
erantis – eller guldblomme, som vi ynder 
at kalde den: 

Smørgule solvendte blomster
frostjordens trodsregiment

guldblommeflor
Gud på din jord

muligheds umådehold.
(KEL)

Diversitet – smukkest/grimmest?
Vintergæster er jo noget, vi alle glæder 
os over, fordi de beriger vor natur på en 
særlig måde, om end det er kort for no-
gens vedkommende. En af de vintergæ-
ster, vi sjældent ser her hos os i Alstrup 
krat, er silkehalen, og den er netop blevet 
nr 3 på listen over de smukkeste fugle 
i Danmark. Listen er lavet af Dansk or-
nitologisk Forening via et rundspørge på 
Facebook. Nr. 1 blev isfuglen, nr 2 blev 
den røde glente – og altså nr 3 silkeha-
len. Silkehalens visit afhænger – ligesom 
kvækerfinkens – af forekomst af føde-
emner. Hvis der i de områder, hvor den 
yngler, er lille forekomst af bær – i sær-

deleshed rønnebær – trækker den videre 
til områder, hvor der findes bær, og har 
vi mange af dem i Danmark, vil der være 
stor invasion. Faktisk minder silkehalen 
på mange måder om skovskaden i farver 
og adfærd, men den er selvfølgelig mere 
elegant og sofistikeret med de røde lak-

farvede vedhæng på svingfjerene, så vel 
er den køn, men den er kun vintergæst, 
og jeg synes altså, at man bør stemme på 
de trofaste standfugle!!
Isfuglen, der blev nr 1, er jo også en gan-
ske smuk fugl, om end den heller ikke 
ses så ofte på vore kanter. Jeg har set 5 i 
mit liv – bl.a en ved fjorden for et par år 
siden, den holdt til der et stykke tid, så 
vi kunne bese den dagligt. Vi har 
også set et par, der sikkert yngler 
ved Glenstrup sø, og selvom den 
er en standfugl, er der et fåtal af 
ynglepar i Danmark - man mener, 
at der er omkring 100-150 par, og 
det skyldes at der har været hårde 
vintre i blandt, for når vandløbe-
ne fryser til, reduceres bestan-
den hurtigt, da den så ikke kan 
fiske. – Også her sukker jeg lidt 
over valget, fordi isfuglen hver-
ken er særlig stadig eller hyppig, 
fordi vi er nær artens klimatiske 
nordgrænse – igen synes jeg, vi 
”svigter” mange af vore smukke 

standfugle. Jeg bringer et par billeder, en 
af vore venner, Peter Marczak, har taget.
Jeg forstår betydelig bedre valget af den 
røde glente, der med sine lange vinger, 
den kløftede hale og den smukke rustrø-
de farve er en yderst elegant rovfugl, der 
i mit regi er betydeligt mere ”passende” 
ind i vores natur. Den røde glente er 
i kraftig vækst i Danmark, efter at den 
næsten var udryddet med bl.a giftudlæg-
ning og nedskydning. Antallet af yng-
lende par er voksende hvert år, og det 
er ikke længere et sjældent syn at se den 
røde glente afpatruljere motorvejene for 
trafikdræbte dyr, da den er en af naturens 
skraldemænd. – Den er en utrolig akro-
bat i luften, og jeg oplevede den en gang 
i rasende kamp med en krage. Den havde 
åbenbart irriteret kragen - eller omvendt 
–for de fløj rundt og slog efter hinanden 
i luften, og det kunne gå til både til den 
ene og den anden side, men pludselig fór 
glenten frem, drejede sig 180 grader i 
luften, så kløerne vendte opad og ryggen 
nedad – og den angreb kragen nedefra! 
DEN krage fortrak skyndsomst - -

Lyset vender tilbage
Alt er rent på denne vintermorgen,

vinden sender lyse lette kys;
fra solsorte skyers himmelborge
isnes kinden let af sneens drys

(KEL)

Så fik vi da endelig lidt vinter - med sne 
ovenikøbet – og hvor har vi dog savnet 
det! Måske ikke så meget sneen, vil-
le nogen sige, men i høj grad lyset, der 
følger med, når sneen dækker alt det 
grågrumsede. Det har i sandhed været 
en grå, sur og mørk vintermåned, denne 
januar, der netop i dag slutter og bliver 
til februar. Det var lige før, vi kunne ud-
vide digteren Henrik Nordbrandts digt 
”Året har 16 måneder” - hvor november 
nævnes hele 5 gange, fordi den fylder 
så meget med sit mørke, sin regn, sine 
storme og sin kulde – med et par januar 
mere – ikke for kulde og storm, men for 
gråhed, dis, regn og tåge. Natten nåede 
aldrig helt at forsvinde, for dagen virke-
de blot som en gang fortyndet nat. 
Når man i så mange dage ikke ser solen, 
er det, som alt liv geares ned i kravle-
tempo. Vi sjokker utidige rundt og kan 
næsten ikke råbe hinanden op – mørket 
og regndisen ligger som en kvælende 
dyne over alt levende. En gammel digter 
beskrev det således:” Vi er strandet som 
vraggods på tågehavets bund, dagene 
lister sig trægt og sagtmodigt efter hin-
anden, glider sammen i solløst gråsind. 
Vi savner synsvidde og solskinnets vita-
miner i sjælen.” – Bedre kan det vist ikke 
beskrives!
Dagen er tiltaget med 1 time og 30 mi-
nutter, og det begynder virkelig at kunne 
mærkes, at det er længere lyst – og der er 
da også optimisme hos digteren:

1. Det er vintertid,
men dagen længes,

fugle små på krummebrættet trænges –
spurve, finker, stære,

tavse solsorthære
vil i mindet sommersangen bære.

2. Kom kun nordenvind
med frost og kulde,

vi har brændeskjul og kuler fulde –
stjerneblomst på ruden

skorstenspibetuden,
- vi har ild i bøgebrændeknuden.

3. Sneen dækker stille
mark og gade,

børn og barnesjæle leger glade –
vinterrosa kinden,
se blot harlekinnen

er mit barn i leg i vintervinden.
(KEL)

Med sneen kommer også fuglene – ikke 
at de ikke har været her – men nu kom-
mer de i flokke, fordi der her er mad at 
finde. Særlige er de mange kvækerfinker, 
der pludselig vælter ud af himlen i kæm-
peflokke og præcis lander på det græs-
stykke, hvor vi har skrabet sneen væk 
og draperet jorden med solsikkekerner. 
Kvækerfinken er en smuk vintergæst, og 
der kommer særlig mange i de år, hvor 
der er mange bog, og det har der i høj 
grad været i år.  – De deler uden proble-
mer med store fede ringduer, der vralter 
rundt og tager for sig af retterne og alde-
les ikke lader sig anfægte af nogle hund-
rede småfugle – de er tålsomme! Når de 
ikke sidder og spiser på jorden, sidder de 
og vegeterer i de høje bøge i skovkan-
ten. Flagspætten holder sig helst til gri-
seflommen, spætmejsen og musvitterne 
til mejsekuglerne, hvor de også jævnligt 
har følgeskab af halemejsen, mens dom-
pap og rødhals er lidt mere sky og kun
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Og stjernen over stalden
hang ung og stærk og gul,

så nåede de vise mænd
at komme frem til jul.

Og selv om vi har li’så travlt,
så vil vi mindes dem,

og fejre jul som dengang de
kom frem til Bethlehem.

Herefter sang vi sammen Dejlig er 
jorden og skiltes med endnu en smuk 

oplevelse i bagagen.

Jørgen Kruse som oplæser. 

I dette forår ser vi frem til nye 
vandringer med både lokale stifin-
dere og turledere udefra.
Årets første vandring bliver den 29. 
marts, hvor stiftets pilgrimspræst, Elisa-
beth Lidell, i forlængelse af højmessen 
i Mariager Kirke undervejs på vandrin-

gen vil udfolde evangeliet for palme-
søndag.

Fredag, den 29. maj inviteres end-
nu engang til en kabaret i Munke-
salen.
I år er titlen ”Mellem himmel og hav”, 
og et eventuelt overskud går også denne 
gang til forbedring og vedligeholdelse 
af pilgrimsherberget Birgittahuset. Så 
sæt allerede nu X i kalenderen, da der 
plejer at være rift om pladserne! Billet-
ter kan reserveres hos foreningens kas-
serer via mail hjohannsen@privat.dk 
eller på mobil 24 60 49 61.

Fra kabareten i 2014

Vort program for 2015 er nu sendt til ud 
til alle medlemmer, men vil også ligge 
fremme i kirkens våbenhus og i kloster-
bygningen, ligesom det kan afhentes på 
Mariager bibliotek og Turistkontoret.

Afstemningen om landets flotteste fugl 
viste i øvrigt, at Danmarks nationalfugl, 
knopsvanen, blev overhalet af alle und-
tagen stor flagspætte og endte næstsidst 
som nummer 11. De øvrige på listen var 
fasan, dompap, stillids, vibe, blåmejse, 
skovskade og rødhals – og lang de fleste 
af dem glædes vi over hver eneste dag - -
Ornitologisk forening sysler med at lave 
en afstemning om Danmarks grimmeste 
fugl (!) – findes der grimme fugle?? – De 
har endda selv foreslået skarv, fasan og 
ringdue – den sidste angiveligt, fordi den 
”skider” allevegne – og fasanen fordi 
den ødelægger skovbunden (den udsat-
te til skydning på jagt, forstås, ikke den 
”naturlige”?!) Jeg er forarget, jeg troede 
det handlede om udseende!!
 
Ordet diversitet - eller mangfoldighed 
- gælder på mange fronter i naturen, 
og derfor er det vel også, at vi har for-
skellige syn på, hvad der hører til i vor 
natur. – I øjeblikket planlægger man at 

udsætte 12 elsdyr i Lille Vildmose, der 
skal ”hjælpe” med genopretning af mo-
ser og kær, og der diskuteres ivrigt, om 
de – når de over få år måske bliver til 40, 
som man regner med – vil ”forvilde” sig 
ud i den danske natur, og om de naturligt 
vil indgå der – for de er jo ikke en inva-
siv art, da de har været før. – Det samme 
kan man sige om ulven, der jo er ved at 
vende tilbage på den naturlige måde! – 
Hvem ved, om vi om føje år måske kan 
møde både elsdyr og ulv i Alstrup krat!!

Fuglene tripper i tavshed
ribber en bærbærebusk

skaberens bord
Gud på din jord

muligheds umådehold.
(KEL)

Fortsat god senvinter og gryende vår!

Britt Lægsgaard

Nyt fra Birgittaforeningen:
I den forgangne periode har vi i Bir-
gittaforeningen haft to arrangementer 
”ude af huset”:

Vi er meget glade for nu også at være 
blevet en del af Mariager Museums 
aktiviteter, - senest i forbindelse med 
”Jul i Museumsgården”, hvor vi havde 
mange gæster og her oplevede en stor 
interesse for foreningens formål og 
kommende aktiviteter.

Fru Pastoren med børn og Birgitta 7.12.14 foran 
Danmarkskortet med middelalderens klostre.

3. juledag vandrede vi nu for tredje 
gang med Jørgen Kruse som guide og 
oplæser gennem det stille og i år hvidri-
mede Munkholmanlæg. Med passende 
mellemrum gjorde vi holdt og hørte så 
her i afsnit Johannes Møllehaves rim 
om De tre vise Mænd. Med os fulgte 
en kæmpeflok af kvidrende småfugle, 
der mindede os om, at lyset er på vej 
tilbage. 
Det var en festlig og frisk vandretur, 
der sluttede af med, at Jørgen i tændte 
olielampers skær læste det sidste afsnit 
af rimet:
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3. marts
”Skovens moder - en medrivende 
fortælling om slægter og skæbner”
Lena Pape, Hvalpsund, fortæller fra sin 
slægtshistorie: Hun var storbondens 
datter. Hun blev skovarbejderens kone. 
Hendes skæbne var fyldt med kontra-
ster. Hun groede fast og blev SKOVENS 
MODER.
17. marts
”Martha, Marie, Martha Marie, 
Mine og Chatrine”
Ruth Kirkedal, forhenværende lærer i 
Nr. Nissum, fortæller om bedstemødre-
nes barske liv i fiskersamfundet.

7. april 
”Naturen i Frederikshavn”
Bo Stom, naturvejleder i Frederikshavn, 
vil gennem et righoldigt billedforedrag 
give os et levende indtryk, tilsat historier 
om den nordjyske natur og kulturhisto-
rie, fra fortid til nutid.

28. april
Udflugt til Jelling Kirke og Ople-
velsescentret Kongernes Jelling
- med Christian Bøcker som guide. Med-
bragt madpakke og kaffe på Jelling Kro.

Hvis ikke andet er annonceret starter 
Formiddagshøjskolen 

kl. 10.00 til 12.30.
Pris: 50 kr. for frokost og foredrag.

Der er ingen tilmelding, 
og alle er velkomne.

Formiddagshøjskolen
Forår 2015



Hjælp kvinder i verdens 
fattigste lande
Ved årets Sogneindsamling sætter 
Folkekirkens Nødhjælp fokus på 
kvinder. Det gør vi, fordi søndag den 
8. marts er ’Kvindernes internationa-
le kampdag’.
I mange lande er kvinders rettigheder 
sikret i grundloven. Alligevel lider 
kvinder under fysisk og psykisk vold 
og diskrimination - og de er ofte uvi-
dende om, at de har rettigheder.
Når vi styrker kvinderne, kommer 
det både dem selv, deres børn, fami-
lie og lokalsamfund til gode. Det gør 
Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder 
bl.a. med at

• motivere forældre til at undgå 
barneægteskaber 

• oplyse kvinder om deres 
rettigheder 

• uddanne kvinder, så de finder styr-
ke og stemme i både familien 

og samfundet 
• involvere kvinder i aktiviteter, der 

forbedrer deres økonomi 
• fremme kvinders ret til at eje jord 
• modarbejde misbrug af og vold 

mod kvinder. 

Når vi styrker kvinderne, kommer 
det både dem selv, deres børn, fami-
lie og lokalsamfund til gode.

Mænd skal indrages i arbejdet

For at ændre de traditionelle kønsrol-
ler og grundlæggende forandre kvin-
ders vilkår skal mændene involveres.

Derfor arbejder Folkekirkens Nød-
hjælp og de lokale partnere aktivt 
på at inddrage mænd, især de lokale 
embedsfolk og traditionelle ledere i 
landsbysamfundene. På landsbyplan 
oplyses både mænd og kvinder om 
kvinders lovsikrede rettigheder, og 
der nedsættes landsbykomiteer til at 
diskutere løsninger på lokale proble-
mer.

Hjælp med at gøre en forskel - 
meld dig som indsamler!
Kontakt Karen Iversen:

Telefon: 23 70 73 93 

Det sker i Mariager Kirke


