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Ingen mudder, ingen lotus!
”Så synd tappert”!

”Værsgo, tag jer et tebrev”, sagde Dr. Wing
Sze, da jeg gæstede hendes kontor på det
kristne center Tao Fong Shan (Kristus
vindens Bjerg) i Hong Kong tidligere i år.
Foran os i skålen lå en snes fine små indpakkede tebreve med ”Love from Hong
Kong” (Kærlighed fra Hong Kong) skrevet
uden på med sirlig håndskrift. Inden i var
der minsandten også en lille hilsen i form
af et kinesisk ordsprog. På min stod der
”No mud, No lotus” (Ingen mudder, ingen
lotus).

”Ingen mudder, ingen lotus”. Som jeg sad
der med det varme tekrus i hånden, begyndte jeg at tænke over ordsproget - ikke på
chancen for at nyde spirende lotus i min
have hjemme i Danmark, selvom vækstforholdene nok burde være gode nok med
alt den væde, vi har fået – men på ingen
ringere end vores store reformator Martin
Luther, eller nærmere bestemt hans ord til
sin gode ven Melanchton skrevet i år 1521:

”Synd tappert” – for når vi står der i livet
med mudder til halsen som en anden lotusplante, hvad andet kan vi så end at sætte et
tappert smil på læben og holde ud? For det
er jo vores situation over for Gud – vi står i
synd til halsen!
Nok kan vi måske tro, vi har vores på det
tørre – vi betaler jo kirkeskat – nok kan vi
tro, at vi er nok så frelste, nok så hellige,
føle at vi tilhører en udvalgt skare, som har
et helt specielt forhold til Vor Herre selv men når det kommer til stykket, så står vi jo
alle i mudder til halsen over for Gud, hver
som en!
For hvad har vi egentligt af præstationer at
prale med over for Gud? Gode gerninger
har vi alle sammen gjort, ja jeg tror sågar
også at ikke-medlemmer af Folkekirken
gør gode gerninger. Men tit er de gode gerninger jo bare lige så meget for vores egen
skyld, som for det andet menneskes skyld,
så hvor meget tæller de så alligevel – altså i
regnestykket med Gud? Selvfølgeligt tæller
de over for de mennesker, som modtager
dem – hvor var verden uden gode gerninger? Men over for Gud sidder vi direkte
nede i mudderet, og der sidder vi så fast!
Luthers råd til Melanchton ”så
synd tappert”, var dog heller
ikke ment som en opmuntring
til at få det bedste ud af tiden,
når han alligevel sad uhjælpelig fast i mudderet – i synden.
For Luthers ord stopper ikke
med ”så synd tappert”, men
efterfølges af sætningen: ”men
tro og glæd dig endnu mere
tappert i Kristus, for han er
sejrrig over synd, død og verden.”

Synden – verdens mudder – er på mange
måder livets realitet, det viser ikke blot verdens ondskab, krige, fordrivelser, men også
vores egen evne til at vælge, hvad der tjener
os selv bedst, ofte på bekostning af andre!
Men vi skal aldrig affinde os med synden,
acceptere mudderet, som værende alt hvad
der kan siges om os og vores liv. Her skal
vi nemlig have endnu større tillid til Jesus
Kristus. Vi skal turde tro endnu mere tappert på, at Jesus også står ved vores side,
selvom vores placering i mudderet forsøger
at fortælle os anderledes.
For med Kristus er vores liv sat ind i en
større ramme end en mudret lotusdam alene. En kærlighedens, barmhjertighedens,
tilgivelsens ramme hævet over synd, død
og jordiske kævlerier, og med den vished
bør der være plads til både vækst og blomst
til os selv som for andre, selvom vi sidder i
mudder til halsen!
I Kina siger de ”ingen mudder, ingen lotus
– måske vi her i Mariager skulle sige: ”ingen møg, ingen rose!
sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
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Kirken i verden - Hong Kong

Når man lever i Danmark og i et skønt og
roligt sogn som Mariager, kan man hurtigt
glemme, at der uden for Danmarks grænser også eksisterer en kristenhed, hvis
vilkår og eksistens er langt fra de trygge
forhold, vi nyder godt af i Danmark både
med kirke og samfund.
Gennem de fire numre af dette års kirkeblade skal vi stifte bekendtskab
med vilkårene for kristne i Hong
Kong og de samfundsforhold, som
præger den tidligere britiske kronkoloni. Her forsøger befolkningen
stadigvæk at komme overnes med,
at den folkelige ”paraply-revolution” i efteråret 2014 blev knægtet
af myndighederne. Demonstranternes krav var alene at få et demokratisk valg til den lovgivende
forsamling i 2017. Hong Kongs
borgere kan få lov til at stemme, men
kandidaterne skal først godkendes i det
kinesiske parlament, så Beijing bevarer
kontrollen.
Artiklerne er skrevet under pseudonym,
for selvom vi kan synes de virker harmløse, er Hong Kong ikke et sted, hvor kritik
nødvendigvis går upåagtet hen. I skrivende stund er fem Beijing kritiske forlæggere mystisk forsvundet.” (Forfatterens navn er
radaktionen bekendt)
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Et kig på kristendommen i Hong Kong,
af en social aktivist, kirkegrundlægger og
blogger.
”Denne beretning har to formål: Det ene
er at fortælle om, hvad det vil sige at være
kristen i Hong Kong. Er vi undertrykte?
Bliver vi udfordret af magthaverne? Kan
man blive arresteret for at være kristen?

Det andet formål er at fortælle jer om,
hvad der bliver gjort i forhold til den politiske situation i Hong Kong.
Hong Kong er normalt kendt som den tidligere britiske koloni, der blev en del af
Folkerepublikken Kina, som en ”Special
Administrative Region” (Èt land, to styreformer), hvor vi blev lovet selvstyre og
frihed. Ud over det blev vi også lovet retten til selv at vælge vores politiske leder,

den såkaldte Chief Executive. Men for at
gøre en lang historie kort, kan jeg fortælle
jer, at vi IKKE fik den demokratiske ret til
at stemme og vores frihed er under pres på
så mange måder, ud over vores ret til selvstyre. Herudover modtager Hong Kong
også 150 flygtninge fra Kina hver dag! Nå
men hvad har alt dette med kristenheden i
Hong Kong at gøre?
I kolonitiden varetog de kristne kirker på vegne af de britiske myndigheder en del af den sociale velfærd;
drev skoler, hospitaler og mange
andre forskellige sociale tiltag. Et
samarbejde der byggede på gensidig tillid. Tilbage i 70’erne da Hong
Kongs økonomi for til himmels,
fulgte kirken med og mange kristne
blev en del af middelklassen. Det
evangelium der blev prædiket havde
fokus fortrinsvis på den personlige frelse
og vækst i velstand (både åndeligt og materielt). Evangeliet blev betragtet som ”en
billet til himlen”, men over de følgende
20-30 år undergik denne opfattelse store
forandringer!”
Den næste beretning i artikelrækken vil
blive om kristendommens vilkår efter
Hong Kongs overdragelse til Kina i 1997.
Regenten skiftede, reglerne skiftede!

Babysalmesang

Børn & unge

Nu starter et nyt hold babysalmesang i Mariager Kirke!
Hver fredag formiddag mødes vi i Klosterbygningen ved siden af kirken til sang, musik, dans og hygge for de allermindste. Vi synger salmer og fagtesange, vugger i tæpper,
går rundt i kirkerummet, vifter med tørklæder og meget mere. Alt sammen noget som
stimulerer sanserne hos babyerne, og som er en dejlig måde at være sammen med sit
barn på.
Det betyder ikke noget, om man kender sangene i forvejen, eller hvordan ens sangstemme er, for jeres baby vil jeres stemme altid være fantastisk!
Når vi har sunget en god halv time, er der tid til kaffe og en lille snak.
Konceptet egner sig bedst til børn fra ca. 1 måned til ca. 10 måneder.

Babysalmesang er:
Fredag fra kl. 10.00 til ca. 11.30
på følgende datoer:
11.marts, 18.marts,
1. april, 8. april,
15. april, 29. april,
13. maj og 20. maj

Familiegudstjeneste
Med forårets komme starter også en
ny sæson med Familiegudstjenester
og efterfølgende fællesspisning i
Klosteret.
Som noget nyt i år varierer ugedagen
for familiegudstjenesten, modsat
sidste år hvor det var fast onsdag. Så
hold lige lidt ekstra øje med datoen i
begyndelsen!
Ønsker I at tilmelde jer Familiegudstjeneste-mailliste og modtage
en mail om familiegudstjenesten i
ugen op til, kan I kontakte Jacob på
jdkr@km.dk.
Tirsdag d. 8. marts kl. 17.00
Temaet er ”Påske og Nadveren.”
Onsdag d. 13. april kl. 17.00
Mini-konfirmanderne medvirker.
Torsdag d. 19. maj, kl. 17.00
Temaet er ”Pinse”

Tilmelding på 61721153. Alle forældre og babyer er hjerteligt velkomne!

Minikonfirmand
Med dette kirkeblad er minikonfirmanderne fra
3.a godt i gang. I marts og april måned er det
3.b’s tur.
Minikonfirmanderne modtager en invitation direkte gennem skolen. Bor I i sognet, og har du et
barn, som går i 3. klasse på en anden skole end
Mariager Skole og som gerne vil gå til minikonfirmand, så kontakt sognepræst Stine Tougaard.
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Nyt fra kirkegården

Som noget nyt i år er de årlige regninger
blevet sendt ud elektronisk. Dem der har
valgt at modtage elektronisk post, har fået
deres faktura i e-boks.
Hvis man har fravalgt elektronisk post, eller vi ikke har noget cpr. nr. på gravstedsindehaveren, bliver disse faktura automatisk sendt som brevpost.
Her i vinter månederne har vi lavet lidt beskæringsarbejde på kirkegården.
Naurhækken ud mod Klostergade og
Kastanie Alle er blevet skåret ned i ca. ½
m højde, så den kan skyde på ny og blive
mere ensartet.

Pga. den megen regn der har været hen
over vinteren, har der været en del sunkne
grave, som vi skulle have rettet op på. Risikoen for sunkne grave er der altid, men
er størst når der har været kraftigt regnvejr
og ved tøbrud. Så vi beder besøgende på
kirkegården om at være forsigtige med at
færdes på gravstederne i disse tilfælde.
Nu er vi så nået til forårsmånederne, og
planterne begynder så småt at røre på sig.
I marts måned plejer vi at begynde med
at fjerne grandækningen fra gravstederne,
men i skrivende stund (sidst i januar) ved
vi jo ikke, hvordan vejret arter sig i marts.
Så med andre ord - når vi er nået til midt i
marts måned, og hvis der ikke ligger sne,
så vil vi fjerne grandækningen.
Påsken falder tidligt i år, så derfor vil forårsblomsterne (stedmoderplanter og cornutta viol) blive plantet efter påsken på
de gravsteder, hvor man har bestilt denne
ydelse.
Med foråret begynder alt at gro, også
ukrudtet. Så vi starter op med vores rengøringsrunder på gravsteder, hvor denne
ydelse er valgt.

Del din søndag med
verdens fattigste kvinder
Når Mariager kirke igen sender frivillige
indsamlere på gaden ved den årlige Sogneindsamling, er fokus på verdens fattigste
kvinder. Mange af dem er lige nu på flugt.

80% af verdens næsten 60 millioner flygtninge er kvinder og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og piger tvinges på
flugt, er de meget sårbare.
Familien og de netværk, som gav tryghed
hjemme i lokalsamfundene, er brudt sammen. Familier er spredt, klaner brudt op, og
kvinder uden familiens beskyttelse er i stor
risiko for voldtægt og andre former for vold.
Også i flygtningelejrenes relative sikkerhed
er kvinder og piger sårbare, her er man fange i sit eget liv. Alt sættes på pause, og det
eneste, man kan gøre, er at vente. Vente på
løsninger på konflikter, man ingen indflydelse har på. Konflikter, der måske slet ikke
er udsigt til løsning på overhovedet.
Der har aldrig været så mange flygtninge i
verden som nu, og vi kan selvfølgelig ikke
hjælpe dem alle. Men vi kan hjælpe nogle
af dem. Så kom og vær med søndag d. 13.
marts kl. 11.00.
Meld dig som indsamler d. 13. marts hos
indsamlingsleder Karen Iversen, Mobil
nr 23707393 eller på mail:
karenbaek@hotmail.com,
eller hos sognepræsterne.
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FARVEBLYANTERNE
Nu spidser Gud sin forårs-farveblyant
han tegner mønster på hvert bøgeblad
og ikke to er ens, man ser det grant
den lille forskel gør unik og glad
Han tegner mælkebøtters gule flor
rundhåndet strør han dem på eng og plæne
som sol mod sommersolhverv smukt de gror
symbol på livskraft, alt det suveræne.
Så skifter han til rødt, han roser tegner,
hver har sin form, sin særlige nuance
én er perfekt, en anden har lidt fregner
de spreder duft, gi’r bien fro en chance.
Men Gud er ikke blot til fest og farver
han frem fra sit penalhus ta’r den sorte
nu tegner han en koloni af skarver
og si’r: ”Husk død og sorg er livets udgangsporte,
så fyld dit sind med alle glædens farver,
imens du lever på min forårsjord,
for, troligt, du en dag min sommer arver,
jeg tegned’ men’sket med mit Skaberord.
Jeg skænked’ mennesket en evne til at tro,
et håb om evighed, det tillidsfulde hjerte,
at kærlighed til næsten fæster bo
i sjælen og kan mildne livets smerte.”
Så men’ske, vær en spidset farveblyant
og hjælp din Gud at tegne livets kerne;
hver skitse bli’r unik, man ser det grant,
alt ondt vil nådens viskelæder fjerne.
Vibeke Guldberg Madsen
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AFTENHØJSKOLEN

Forårets sæson af Aftenhøjskolen byder på tre spændende foredrag
til omtanke og eftertanke:
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Tirsdag den 15. marts

Tirsdag den 05. april

Tirsdag den 10 maj

”Hinandens verden”
En rejse gennem K.E. Løgstrups hovedværk Den etiske fordring v. lektor v Aarhus Universitet David Bugge.
Vi er hinandens verden, siger Løgstrup.
Og den gensidige afhængighed betyder,
at vi aldrig har med et andet menneske
at gøre, uden at vi holder noget af dets
liv i vores hånd. Men denne magt kan
bruges vidt forskelligt: til omsorg eller
til ødelæggelse. Nogen tredje mulighed
gives ikke.
Denne sårbare udleverethed – i glæden
og lidelsen, i kærligheden og i talens
tillidsfulde åbenhed – er et hovedtema i
Løgstrups bog Den etiske fordring. Foredraget giver i en let tilgængelig form en
præsentation af grundtankerne i dette
hovedværk i nyere dansk teologi og filosofi.

”At se naturen som et kunstværk!”
Lektor v. Københavns Universitet Jakob
Wolf.
Hvilket syn på naturen kan begrunde, at
vi forholder os etisk til den? Det naturvidenskabelige blik på naturen kan ikke begrunde det, da naturen ifølge dette blik er
en kvalitetsløs ansamling af materie. Ser
vi derimod naturen som et kunstværk, så
kan det begrunde, at vi skal tage vare på
den, fordi den da har en værdi i sig selv,
ligesom et kunstværk har det. Men hvad
kan legitimere, at vi ser naturen som et
kunstværk, når nu dette blik ifølge naturvidenskaben er en illusion. Det vil
foredraget diskutere, bl.a ved at inddrage
debatten, om der findes design i naturen.

”Tiden skriger på vores meninger”
Sognepræst og samfundsdebattør Marie
Høgh ville give os et nærmere indblik på
en af de mest udskældte og debatterede
kirkelige retninger i dagens Danmark Tidehverv!
”Tiden skriger på vores meninger”, sagde
de vist dengang. Eller rettere: Det siges,
at folk sagde det om dem, tidehvervsfolkene. Cerutrygende avangardeteologer.
Hvem var de? Hvad er et tidehverv og
hvorfor var det nødvendigt i dansk teologi og kirkeliv dengang sidst i 1920’erne?
Hvem og ikke mindst hvad er Tidehverv
i dag?

Deltagelse i Aftenhøjskolen kræver ingen tilmelding.
Foredrag og kaffe m/brød koster 50,-.
Sted: Klostersalen, 1. sal Klostret, Tid: 19.30-21.30

ANDRE AKTIVITETER - FORÅR 2016

Kirkekoncert ”Som den gyldne sol”
DISSING, KLEIVE & REIERSRUD
14. april 2016
For tredje gang, er det efter lang tids arbejde, lykkedes Mariager Kirke at få en koncertaftale med Danmarks folkekære sanger
og fortolker, Povl Dissing, samt to af Norges
ypperligste musikere, organisten Iver Kleive
og guitaristen Knut Reiersrud. Koncerterne
i 2007 og 2009 kan kun beskrives som både
guddommelige og himmelske.
Sammen med de to norske musikere, organist
og arrangør Iver Kleive og guitarist Knut Reiersrud, har Povl Dissing henrykket med sine
fortolkninger af Grundtvigs salmer ved kirkekoncerter og på cd-udgivelsen ’Den signede
dag’, som er indspillet i Odense Domkirke.
I 2013 udgav Dissing, Kleive & Reiersrud
deres anden CD, “Som den gyldne sol”, igen
med Odense Domkirkes formidable orgel og
akustik som ramme. Denne gang med fortolkninger af Kingo, Ingemann, Brorson og
Grundtvig.
De tre musikere berører med deres følelsesmæssige og intellektuelle kraftpræstationer
publikum, og musikken ved koncerterne
fremstår altid som en uforglemmelig og smuk
oplevelse - ikke mindst i Mariager Kirke, som
både kan levere smukke rammer, fantastisk
akustik og et af verdens bedst klingende orgler.
JP Kulturs anmelder skrev efter en af deres
koncerter denne begejstrede anmeldelse:
”Guitarist Knut Reiersrud spillede ind i mellem så guddommeligt guitar (både el- og akustisk), at man næsten skulle tro, at Vorherre
havde en finger med i spillet. Måske havde
han også pillet ved Iver Kleives orgel. Musikken lød i hvert fald himmelsk”.

Du kan sikre dig billetter til denne koncert på
internettet www.himmerlandsbilletten eller
på kommunens biblioteker. Denne chance
kommer realistisk set nok ikke igen i Mariager Kirke

Sognetur til Israel

Til efteråret bliver der mulighed for at
opleve fantastiske Israel!
I samarbejde med Hvornum, Snæbum,
Hvilsom sogne og provst Jørgen Pontoppidan arrangerer Stine Tougaard i 2016
i dagene

8. til 15. november 2016

Der vil være tale om en ”klassisk tur”
(rundrejse i Israel) med besøg alle de
kendte steder: Jerusalem med Oliebjerget, Getsemane Have, Via Dolorosa,
Golgata og gravkirken, Betlehem, Det
døde hav, Massada og Qumran, Genesaret Sø, Nazaret og Kana, Galilæa og
Golan m.m.
Prisen vil være ca. 15.000 kr. pr. person.
Fly kan først bookes senere på året, men
hoteller m.m. er på plads.
Såfremt der er interesse, hører vi gerne
allerede nu: mail sto@km.dk 61721153
eller jpo@km.dk

Søndagscafé

10. april kl. 14.00 – 16.00

Lad os synge sammen
Klostret i Mariager

Jørgen Anker Jørgensen, tidligere
højskolelærer og sognepræst på
Venø og i Ølstykke, mener at
fællessang er nødvendig hvis et
samfund skal bestå, og at
Højskolesangbogen har spillet en
væsentlig rolle i den danske
sangtradition.
Jørgen Anker Jørgensen fortæller,
synger sange fra
Højskolesangbogen med os
og spiller til.

Kr. 50,- for foredrag, kaffe og kage.
Mød op og syng med,
alle er velkomne!

Kirkefrokost

Søndag den 3. april

- er der frokost i klostersalen efter
gudstjenesten.
Temaet er kirkens korshær og der vil
være korte oplæg om deres arbejde
blandt de allersvageste i samfundet.
Oplæggene er ved landssekretær
Dorthe Tranberg-Karb og daglig leder af
Kirkens Korshærs varmestue i Randers
Karen Kviesgaard

Ingen tilmelding
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Marts

06. kl. 10.00
08. kl. 17.00

Gudstjenesteliste

Kirkebilen

Johannes 6,24-35

KEL
JDKR/ST

13. kl. 10.00

Midfaste søndag
Familiegudstjeneste
m.efterfølgende fællesspisning
Maria Bebudelsesdag

Lukas 1,46-55

JDKR

20. kl. 10.00

Palmesøndag

Markus 14,3-9

ST

24. kl. 19.30

Skærtorsdag

Johannes 13,1-15

JDKR

25. kl. 10.00

Langfredag

Lukas 22,26-49

27. kl. 10.00
28. kl. 10.00

Påskedag
2. påskedag

Matthæus 28,1-8
Johannes 20,1-18

ST
JDKR

03. kl. 10.00
10. kl. 10.00

1. søndag ef. påske (kirkefrokost)
2. søndag ef. påske

Johannes 21,15-19
Johannes 10,2230

13. kl. 17.00
17. kl. 10.00

Familiegudstjeneste
m.efterfølgende fællesspisning
3. søndag ef. påske

Johannes 14,1-11

22. kl. 10.00
24. kl. 10.00

St. bededag
4. søndag ef. påske (konfirmation)

Mætthæus 7,7-14
Johannes 8,28-36

April

Maj

01. kl. 10.00
05. kl. 10.00
08. kl. 10.00
15. kl. 10.00
16. kl. 10.00
19. kl. 17.00

JDKR
ST
JDKR
JDKR/ST
JDKR
JDKR
ST

Johannes 17,1-11
Lukas 24,46-53
Johannes 17,20-26
Johannes 14,15-21
Johannes 6,44-51

JDKR
ST
ST
JDKR
JDKR
JDKR/ST

Har du problemer med at deltage i Mariager 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:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk
eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune
på telefon 97 11 30 00

Gudstjenester for

Sødisbakke i Mariager Kirke
Torsdag den 17. marts kl. 10.15

22. kl. 10.00
29. kl. 10.00

Matthæus 28,16-20
Lukas 12,13-21

ST
JDKR

05. kl. 10.00

2. søndag ef. trinitatis

Lukas 14,25-35

ST

Plejehjemsgudstjenester
på Fjordvang
Fredag den 18. marts kl. 10.00

Påskegudstjeneste
Jacob D. Krogh Rasmussen

ST: Stine Tougaard, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen, KEL: Knud Erik Lægsgaard
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Flexkørsel

v. Cicilie Inge Poulsen

5. søndag ef. påske (konfirmation)
Kristi Himmelfart
6. søndag ef. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Familiegudstjeneste
m.efterfølgende fællesspisning
Trinitatis søndag
1. søndag ef. trinitatis

Juni

Det er muligt at bestille kirkebilen til
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens
Taxa på tlf.: 98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

Fredag den 29. april kl. 10.00
Cicilie Inge Poulsen

Fredag den 27. maj kl. 10.00
Jacob D. Krogh Rasmussen

Siden sidst
Døbte

Liv Vadsbach Jepsen
Lucas Loch Olsen
Allie Guldsø Alsted
Benjamin Egaa Holst

Begravede/bisatte

Karen Johanne Hansen født Petersen
Svenstrup kirkegård
Peter Busk Olsen
Egon Jensen
Susanne Nyborg Sørensen født
Vestergaard
Henning Sjørup Simonsen
Hans Kyndorf
Preben Leigt Koitzsch
Herluf Lassen Mortensen
Dennis Jensen
Kristine Nørskov født Jensen
Elmar Villiam Jensen
Else Østergaard født Bach

Viede

Lauren Bøhme Möller &
Mikkel Hvid Lindkvist Nielsen

Marts

Andre aktiviteter

02. kl. 08.00
05. kl. 16.00
08. kl. 10.00
10. kl. 19.30
11. kl. 10.00
13. kl. 11.00
15. kl. 19.30
18. kl. 10.00
22. kl. 19.30
29. kl. 10.00
29. kl. 19.00

Konfirmanddag - Klosteret
Orgelkoncert, ”Dritter Teil”, Lars Sømod – Kirken
Formiddagshøjskole - Klostersalen
Studiekreds – Konfirmandlokalet
Babysalmesang - Munkesalen
Sogneindsamling - Munkesalen
Aftenhøjskole, foredrag m David Bugge – Klostersalen
Babysalmesang - Munkesalen
”Lær og lyt” til Bachs Matthæusepassion – Munkesalen
Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Menighedsrådsmøde - Havestuen

01. kl. 10.00
03. kl. 10.00
05. kl. 19.30

Babysalmesang - Munkesalen
Kirkefrokost og foredrag – Munkesalen
Aftenhøjskole, foredrag m Jakob Wolf - Klostersalen

08. kl. 10.00
10. kl. 14.00
13. kl. 08.00
14. kl. 10.00
14. kl. 19.30
15. kl. 10.00
22. kl. 10.00
22. kl. 16.30
26. kl. 19.00
29. kl. 10.00

Babysalmesang - Munkesalen
SøndagsCafé – Munkesalen
Konfirmanddag – Klostret
Formiddagshøjskolen, Udflugt – tilmelding.
Koncert Dissing, Kleive og Reiersrud – Kirken, entré
Babysalmesang - Munkesalen
Pilgrimmenes dag, vandring – Mødested Kirkens P-plads.
Orgelmatiné, ”Vater Unser” – Kirken
Menighedsrådsmøde - Havestuen
Babysalmesang - Munkesalen

10. kl. 19.30
13. kl. 10.00
16. kl. 10.00
20. kl. 10.00
28. kl. 16.00
31. kl. 19.00

Aftenhøjskole, foredrag m Marie Høgh – Klostersalen
Babysalmesang - Munkesalen
Pinsevandring – Mødested Vester Tørslev Kirke
Babysalmesang - Munkesalen
Klosterkorets forårskoncert – Kirken
Menighedsrådsmøde - Havesalen

April

Maj
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Et par historiske mastodonter og noget om korrekthed

I min familie taler vi meget om sproget - og
jeg taber!
Jeg ved, at jeg taber, og det ærgrer mig.
Jeg taber, fordi sproget ændrer sig, og jeg ændrer mig ikke - i hvert fald ikke min opfattelse af, hvad der er et korrekt dansk.
Hans og sin f.eks.
Læs en vilkårlig avis og oplev det selv. Det er
efterhånden mere undtagelsen end reglen, at
de ord bruges forkert.
Indtil videre er der stadig stor forskel på, om
han slog sin kone eller han slog hans kone.
Han skal for det første ikke slå nogen, men
den ene lader sig nok skille fra ham, og den
anden anlægger kun en politisag.
Sådan bliver det helt sikkert ikke ved med at
være. “Sin” forsvinder.
Sproget ændrer sig, og det som folk siger
mest, ender med at være sandt.
I opstarten var Ordet - som der snart kommer
til at stå i Johannes.
Jeg vil hade den dag, en eller anden siger til
mig “sådan har det da altid været”, og jeg kun
kan sige “nej - sådan har det været siden de
fleste mennesker glemte at tage sig sammen
og bruge sproget korrekt”.

Har man lov til at være korrekt?
Politisk korrekthed bruges i dag negativt. I
skrivende stund er en gal Donald Trump måske på vej til at blive præsidentkandidat ved
at sige horrible ting. Hvis nogen drister sig
til at korrigere hans galskab, er svaret fra folkedybet, at de ikke gider politisk korrekthed.
Erstat politisk korrekthed med menneskelig
korrekthed.
I en tid hvor alle via Internettet er sig selv
nærmest og kan kloge sig på alt det, de ingen
forstand har på - på lige fod med dem, der
faktisk har forstand på det - kan man så tale
om, at noget er korrekt?
Naturen er vel korrekt - hvis vi ikke spolerer den. Det gyldne snit har eksisteret lige så
længe som mennesket. A4-arket har vi ingen
lyst til at lave om på.
Noget er foranderligt, andet er ikke.

Dritter Teil
Sig disse to ord til en organist, og du vil se et
ansigt lægge sig i respektfulde folder grænsende til det frygtindgydende, for Dritter Teil
er et frygtindgydende stort værk. Skrevet af
en af de mest komplette hjerner menneskeheden har set. Johann Sebastian Bach.
Dette værk repræsenterer den fuldkomne
korrekthed. Der kan ikke rettes en eneste tone

i dette værk.
Det har eksisteret siden 1739, og ingen har
ændret et komma på forlægget. På interpretation javist. Hver sin tid tolker nodebilledet på
forskellig vis.
F.eks. har jeg to forskellige indspilning af
koralen over “Aleneste Gud i Himmerig”.
Den ene varer lige under 4 minutter og den
anden tæt på 9 minutter, men noderne er de
samme. Ikke den vildeste diskussion kan anfægte noderne. De er givne, korrekte og de er
fuldkomne.
De ændrer sig ikke som sproget.
En luthersk messe
Bach lod udgive ganske få ting i sit liv, men
han udgav fire hæfter med “klaver-øvelser”,
hvoraf tredje bind er for orgel.
Deraf Dritter Teil.
Øvelser er så meget sagt, for man skal være
ualmindelig øvet for at kunne spille endsige
overskue dette værk.
Måske er det i virkeligheden “meditations-øvelser” - øvelser i det klassiske - i formen, som den har været givet siden tidernes
morgen. Bach gav ingen svar - kun noder. Vi
skal selv finde svarene, og et af dem kunne
være “det universelt klassiske”.

Når nu nogen har gjort sig det kæmpe arbejde det er, at instudere Bach’s store orgel-cycklus Dritter Teil, skal den også spilles, mens den er i fingrene.
Lars Sømod spillede værket for første gang sidste år i Vor Frelsers kirke i Kbh., hvor han
er organist, og nu får vi fornøjelsen her i Maria-ger Kirke.
Det er et stort værk på alle måder. Også i tid.
Det spiller halvanden time, men så er der også indlagt en lille pause.
Der vil være et fyldigt programhæfte med noter og tekster til de enkelte værker.
En fodboldkamp tager 2 x 45 minutter og kan være nerveprirrende.
Denne koncert tager 2 x 45 minutter og kan velsigne dig med jordens dybeste ro og
skønhed.
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Bach’s Dritter Teil - lør. d. 5. marts kl. 16:00
Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Billedet er af den italienske maler Caravaggio omkring 1607 og viser tornekroningen af Jesus.
Jesus forrådes - tages til fange - tornekrones - ydmyges og henrettes. Alt i løbet
af 24 timer vi aldrig glemmer, som TV-udsendelser hedder for tiden.
Rent musisk er det et meget større drama end påskemorgen. Hvad der egentlig
skete der, er noget luftigt, men passionen - lidelseshistorien - den er der mere
kød på.
Det har komponister altid vidst at bruge, men med Bach i 1727 når den genre
sit absolutte højdepunkt.
Der opføres Matthæuspassionen ved langfredagsgudstjenesten i Leipzig. Godt
100 år skulle der gå før Mendelssohn genopfandt Bach med en opførelse af lige
præcis Matthæuspassionen d. 11. marts 1829.

“Lær og Lyt” - Matthæuspassionen tir. d 22. marts kl. 19.30
Det som ikke ændrer sig som sproget gør,
men et musisk formsprog, som er givet - om
ikke fra oven - så fra det gamle Grækenland,
det antikke Rom eller fra litteraturen eller retorikken.
Matthæuspassionen
Sig dette ord til snart sagt enhver, der kender
værket, og du vil se lige ind i et ansigt, der
ved, at dette er det ultimativt største værk, der
er skrevet.
Igen fra Bach’s ånd og hånd.
Min egen uunderbyggede teori er, at da Bach
var blevet ansat i Leipzig i 1723, ville han
selvfølgelig vise, hvad han kunne. Johannespassio-nen blev uropført året efter i 1724.
Johannespassionen er mere let tilgængelig
end Matthæuspassionen. Matthæuspassionen
er skrevet nogle år senere 1727, da Bach har
følt sig lidt tryggere i ansættelsen, men med
samme koncept.
Jesu Kristi lidelseshistorie i musik.
Tre forskellige tekstlag: bibeltekst lagt i munden på evangelisten, der fortæller historien.
Salmer lagt i munden på folket, der kommenterer bibelteksten og endelig den fri digtning
i form af en libretto af Bachs tekstforfatter
Picander.
Det ville være et af mine højeste ønsker at

Siden den dag har Bach været en af de største og Matthæuspassionen den
største.

kunne dirigere en fremførelse af Matthæuspassionen ved Mariager kirkes langfredagsgudstjeneste 2016 kl. 10.00, men det kommer
ikke til at ske. Punktum.
Ikke fordi folk ikke ville kunne overleve en
langfredagsgudstjeneste på ca. 3 timer, men
værket er så stort og ressourcekrævende, at
det faktisk sjældent opføres i Danmark (og
i øvrigt ville der ikke i kirken være plads til
hele to fuldt besatte kor samt to fuldt besatte
orkestre og 6 solister).
Mindre kan gøre det. Tirsdag d. 22. marts (4
dage før langfredag), byder Munkesalen på
“Lær og lyt” til Matthæuspassionen. Livet er
langt. Riv en aften ud af kalenderen - kom ned
i gear og oplev et klassisk hovedværk.
Liturgisk matiné
Sig dette og ingen vil ane, hvad det er!
Det ved jeg heller ikke rigtig selv, men nu har
jeg valgt at kalde den halve times orgelmusik
på bededag for liturgisk matiné.
Jeg generer vist ikke ret mange, hvis jeg postulerer, at bededag ikke er danskernes foretrukne kirkegangsdag. Det kan der være mange gode grunde til, men lidt synd er det.
Bededag er for mig en sjov dag!
Store bods- og bededag. Af Struense lagt sammen af en masse småhelligdage, men med

tekster der adskiller sig fra kirkeårets øvrige
tekster ved at være sorgfulde og bønsprægede. Det er noget komponisterne har kunnet
lide, og derfor er der skrevet megen musik,
der kan relatere sig til store bods-og bededags-stemningen.
Den protestantiske koral
Vi er på mod fejringen af 500 året for reformationen. Andre kan skrive om reformationens
teologiske betyd-ning, men rent musikalsk er
den vigtigste begivenhed, at vi får en ny genre: salmen. Til salmen hører en salmemelodi
- det kan vi alle regne ud. Til gengæld tænker
de færreste på, at melodien kan bearbejdes i
musik.
Orglet er af historiske grunde det oplagte valg
for koralbearbejdelse - som genren kaldes men orkesterværker kan også bygges over en
given salmemelodi.
Ved denne matiné er den gennemgående salme “Vater unser im Himmelreich”.
Vi kender salmen (og melodien) på dansk,
som “O hjertekære Jesus Krist”, men med
den tekst har den fuldstændigt mistet sit originale udgangspunkt. Salmen og melodien var
nemlig - som den tyske titel viser - Fadervor
som salme. Det er i den kontekst matinéens 3
værker over denne salme
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skal ses. Bønnen Fadervor - på bededag i
forskellig musikalsk iklædning: renæssance,
barok og romantik. Scheidt, Bach og Mendelssohn.
Ikke nødvendigvis planlagt - og dog
Da jeg sad og planlagde musiske arrangementer til dette kirkeblads regeringstid, havde jeg ikke en overordnet plan om at servere
en coctail af Luthersk messe - prostestantisk
passionsmesse og salmemesse, men nu er det
sådan.
Jeg hørte engang Johannes Møllehave holde et foredrag om litteratur. Jeg husker ikke
meget af foredraget, ud over at det var fascinerende, men én ting husker jeg. Han sagde,
at når han holdt foredrag om litteratur, fandt
han sig selv talende om kristendom, hvorimod når han talte om kristendom, havde han
en tendens til at tale om litteratur.
Overført til mit fagområde, så findes der ikke
megen kirkemusik, som ikke forholder sig
til gudstjenesten (eller lad os kalde den for
messen, uden at vi af den grund bliver det
fjerneste katolske).
Messen er en form (liturgi) med en 1000-årig
historie bag sig, og som derfor ikke bare kan
laves om. Forsøger vi at lave den om, ender
vi oftest blot med at ændre genren - formen
består på mystisk vis stadig. Musik skal der
til. Jødeharpe eller orgel. Det er stadig musik. Det er ikke som sproget, som ændrer sig
efter folkets brug for aldrig at vende tilbage
til en tidligere form.

En halv times orgelmusik.
Tre værker over Vater unser “Fadervor”.
Renæssance repræsenteret med
Scheidts variationer.
Barokken repræsenteret med
Bachs længste koralbearbejdelse
og romantikken repræsenteret
med Mendelsohns store 6. sonate, der er en variationsrække af
satser over denne salme.

Liturgisk matiné - fre. d. 22. april kl. 16:30
Det virker grotesk
At sidde i mere end 10 graders frost i januar
og dels planlægge dels skrive om Klosterkorets årlige for-års/sommerkoncert virker
grotesk. Ikke at det er nogen overraskelse.
Hverken at der kan være koldt i januar eller,
at klosterkoret holder sin forårs/sommerkoncert. Det er lige så cyclusagtigt som kirkeåret.
Holde på formerne
Når jeg taber familiens diskussion om sproget
har jeg kun ét forsvar. Det er til gengæld et
kraftfuldt forsvar.
Jeg hævder, at hvis sproget ændrer sig, fordi
folk bruger sproget forkert, er der jo absolut
ingen grund til at lære vores børn i skolen,
hvor-dan man staver til mauyuonnnasssie. Vi
kan jo bare vente og se, hvordan skolebørnene
gør det, og så laver vi det til lov bagefter. Fikst
og enkelt (og meget besparende i danskklærere).

Efter koncerten inviteres alle til
grill i klosterhaven sammen med
koristerne.
Tag dit eget grillkød med. Koret
sørger for resten. Præsterne
sørger for vejret. Alt er som det
plejer. Og det er godt.
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Klosterkorets forårskoncert 28. maj kl. 16.00

Mit postulat er selvfølgeligt. Vi har nogle regler. Givet af lovgiverne (i dette tilfælde dansk
sprognævn). Så er der regler, der er givet af
naturen eller kunsten. Dem kan vi aldrig ændre på. Vi kan fortolke dem forskelligt, men
grundlæggende ikke lave om på, for vi har
intet at stille i stedet.
Vi kan da godt ændre lidt på gudstjenesten
- men vi kan ikke tilføje elementer, som ikke
er der i forvejen.
Hold på formerne
Om mange år, når jeg ikke er længere, og
sproget har forandret sig så meget, at mine
jordiske rester roterer uafladeligt i min grav
- da vil de store musiske værker stadig bestå,
og det er min faste overbevisning, at de også
vil blive spillet.
Om den danske folkekirke består vil vise sig.
Det er bare en institution, og de kommer og
går. Gudstjenesten i en eller anden form vil
bestå. Hvilket musikinstrument man spiller
på er mindre væsentligt, men formen vil være
den samme. De sidste 500 år er der ikke sket
grundlæggende ændringer i gudstjenestens
basale form, så gør der nok heller ikke i de
næste 500 år.
Orgel eller jødeharpe. Same same - som man
si’r - heute.
Mikael Ustrup

Nye Mariager-borgere

Vi har fået 11 nye tilflyttere til sognet her
omkring jul, som ikke helt ligner andre
tilflyttere. De kommer nemlig fra Eritrea,
har smukke melodiske navne, og har meget
svært ved at vænne tungen til det danske
sprog, selv om de træner flittigt.

Det er yngre mænd, som er kommet, og flere har efterladt kone og børn i hjemlandet.
De skutter sig noget i den mørke og kolde danske vinter, men cykler gerne rundt
i byen for at møde danskere og lære mere
om byen og det nye land.

Kun langsomt finder vi ud af, hvad de flygtede så langt væk fra, men vi ved, at der
i princippet hersker diktatur i Eritrea, og
at militærtjenesten fungerer som på Holbergs tid: Der er tvungen militærtjeneste,
endda både for mænd og kvinder, tjenesten
er på ubestemt tid og udnyttes af styret til
at få udført forskellige samfundsopgaver,
udbygning af infrastruktur med mere, så
mange unge mister håbet om en tålelig
fremtidig tilværelse og flygter fra landet.
Flertallet af eritreerne er kristne som os, og
det var derfor naturligt, at vi fra kirken fra
starten tog os af dem med vores kirkeværge i spidsen. Kommunen og frivilligcentret
deltog i organisering af et integrationsmøde, hvor mange borgere mødte op og
velvilligt stillede sig til rådighed. Der har

nu været endnu et møde, og der er blevet
iværksat flere foranstaltninger med henblik
på en vellykket integration.

De unge går på sprogskole, men behøver
venner og omgangskreds for at lære sproget og kulturen bedre at kende. Der er i
øjeblikket frivillige, som holder lektiecafé
en eftermiddag om ugen, flere af de unge
har taget imod et tilbud om at komme i
motionscentret, og en borger har været så
venlig at hjælpe på bostederne med cykler
og tv og andre af de praktiske opgaver, som
virker mest fremmede for tilflytterne.
Hver mandag formiddag er der fællesmøde. Her lægges ugens skema frem, flere
virksomheder har stillet sig til rådighed for
praktik- og oplevelsestimer i ugens løb, sådan at hver af de unge kan få en ide om,
hvordan deres uddannelse eller faglige baggrund kan finde anvendelse her. Det drejer
sig om Super Brugsen, XL-Byg Mariager,
Postgården, Mariager Traktorværksted,
biblioteket, skolen, Plejecenter Fjordvang,
kirketjener og graver ved Mariager Kirke
og Museumsgården, og der arbejdes på at
inddrage endnu flere, så at de unge mænd
kan få et så bredt indtryk, som muligt af
hvilke muligheder de har for arbejde her.

i mindre grupper et par timer. Det svære
sprog og de mange ukendte begreber afføder megen undren, men også latter hos
begge parter, de unge er ivrige for at lære
og er godt klar over, at det gælder om at
lytte og bruge sproget så meget som overhovedet muligt, hvis de skal beherske det
for dem så mærkelige sprog.
Derfor søger de også i øjeblikket kontaktfamilier, så at de både kan træne sproget
og samtidig få mulighed for at få en tættere tilknytning også til den danske kultur.
De færreste af dem taler flydende engelsk,
men viljen til at lære dansk er stor, og vi
kender alle til, hvordan det at være sammen om noget praktisk og konkret fremmer forståelse og indlæring.
Kunne du tænke dig at åbne dit hjem, eller
din virksomhed, for en af eritreerne, eller
at komme og møde dem ved et fællesmøde
eller i lektiecafeen, vil du gøre nogle nye
medborgere meget glade. Du kan henvende dig til Bent Herlevsen, tlf. 98 54 26 70
Lene Lundsgaard

Ved fællesmøderne møder en flok frivillige
op og giver mundtlig sprogundervisning
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Vær lidt varsom denne ene morgen,
træd forsigtigt i den nye sne;
husk, at her har ingen endnu gået,
her bli’r alle dine spor at se.

Spor i sneen

(Grethe Risbjerg Thomsen)

Dette smukke digt kommer jeg altid til at
tænke på, når jeg vågner op til skøn nyfalden sne, der dækker alt - grønt, brunt og vissent. Denne morgen var ingen undtagelse,
og de spor, der var i sneen, var sat i et ret
smukt mønster – ganske varsomt – Det var
nemlig fire rådyr, en buk, en rå og to lam,
der stod i bunden af skovhaven og diverterede sig med æbleknopper! – De var gået
fra det ene æbletræ til det næste og havde
således lavet et sirligt mønster over hele
området – roserne havde også fået en lille
studsning, og ved nærmere eftersyn havde
de også været et vend omkring hortensiaerne!! – NÅ, som vi plejer at sige, så bliver
der sikkert nok til os alle - Der var naturligvis andre spor – masser af
fugle, der havde trippet rundt på frysende
fødder i jagt efter føde, og vi måtte jo straks
rydde et stykke, så vi kunne smide solsikkefrø - og ganske kort efter var der invasion af kvækerfinke, kærnebider, solsort,
dompap og ringdue. På fodergrenen, hvor
fedtkugler og andre lækkerier hænger, ses
spætmejse, sortmejse, sumpmejse, halemejse, flagspætte og musvit. – Der er et sandt
leben – og lige med ét er de væk! Jeg ser
mig omkring - og ganske rigtigt- i toppen af
de store egetræer er landet to musvåger. De
bor i området og er jævnligt et vend forbi,
for her er jo et stort ta’selv bord – men det
er vist mest skueretter, for de små fugle er
jo så hurtige, at det vil være yderst sjældent,
at musvågerne kan nå at fange nogen, og det
lykkes da heller ikke denne gang, så musvågerne fortrækker til bedre græsgange.
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På vores terrasse bor en rødhals, og den blander sig ikke med de andre fugle – når den går
på fodergrenen, er det altid, når der ikke er
andre. Fra vort spisebord er det frit udsyn til
den på terrassen, og det er interessant at se
dens lidt pudsige adfærd. Den holder sig stort
set ikke i ro, og når den af og til står stille på
jorden, giver den et par kniks med benene og
vipper halen op og ned, mens den holder ryggen rank – det ser sjovt ud! – Den har også
en ”sang” – jeg vil nu kalde det en lyd – en
slags skarpe smældende ”tik” – og den høres
både sommer og vinter – om sommeren til
langt ud på aftenen sammen med droslen– og
om vinteren kan man oftest høre dens ”sang”
på kolde vintermorgener – formodentlig som
led i forsvaret af fødeterritoriet. Man har ved
eksperimenter undersøgt, at det er velnærede
fugle, der synger de kolde vintermorgener –
de andre har travlt med søge efter føde!

Rødhalsen er både stand- og trækfugl – og
med det smukke røde/orange bryst, de store
øjne og den brun/grå fjerdragt er den simpelthen ualmindelig yndig, når den sidder
der og vipper midt i sneen – og at det farvede bryst og den ”skønne sang” kan virke
som truesignal på andre fugle, er jo næsten morsomt - - En anden specialitet ved
rødhalsen er, at han og hun er fuldstændig
ens, så når en hun opsøger en enlig han,
forsøger han først at jage hende væk fra sit
territorium, som var hun en indtrængende
han – men hunnen formår på mystisk vis at
opføre sig, så han bliver interesseret i hende
på anden vis - Med tiden lærer de hinanden at kende på 25
meters afstand, og det må da siges at være
heldigt!!

Stærefatter sidder og klatter - - -

Nu er der jo ingen ”almindelige” mennesker, der taler om stære – endsige har stære
i deres haver på denne tid, så da vores gode
”hoffotograf”, Peter Toubøl sendte et billede med et par forpjuskede vinterforkomne
stære, blev jeg selvfølgelig kun en ganske
lille smule misundelig og syntes da, at det
var fantastisk og skønt for ham – og tak
fordi han ville dele!! – Da det næste billede
kom med fem smukke glinsende og glitrende stære i foderhuset, fik jeg et lille bittert drag om munden – og da han så sendte
et billede med over 30 stære i toppen af et
stort træ – ja så - - -

Jeg ved jo godt, at nogle stære overvintrer,
men at de altid foretrækker at gøre det hos
Peter – ja det forstår jeg ikke! Jeg har alt,
hvad en stær kan ønske sig af lækker mad
og gode steder – og det er jo kun en lille
kilometer i fugleflugt! (mellem os sagt tror
jeg han lokker med hjemmelavede fedtkug-

ler med byggryn i, og det må åbenbart være
bedre end mine gastronomiske lækkerier!)
- - Og hvis det så bare var om vinteren –
men nej, de stære gider heller ikke bygge
her hos os om sommeren mere til trods for
diverse luksusboliger og store mængder af
stankelbenlarver – Jeg tror, jeg vil opfinde
et stærekald, der kan lokke dem til - - -

Fasansteg og rævebesøg

Til gengæld havde jeg for nylig et aldeles
effektivt lokkemiddel i forhold til at få ræven til at kigge forbi – og godt nok er det da
altid spændende med rævebesøg - - meeen
–
Vi skulle nytårsaften have fasansylte – vi
havde fundet en ny spændende opskrift, så
vi kunne få brugt de tre fasaner, der egentlig trængte til snart at blive spist. Vi optøede dem i god tid og satte dem så ud på
den terrasse, hvor der er lukket hele vejen
rundt i en meters højde – De lå i en brade-

pande, over hvilken jeg havde lagt et stort
træbræt, og ovenpå havde jeg stillet et stort
dejtrug med dej, der skulle hæve koldt natten over - sammen med en sixpack øl – sådan, nu kunne intet dyr – katte eller mus
- komme til lækkerierne!
- - det troede vi i det mindste ikke, men
da vi skulle i gang med at tilberede, kunne
vi se, at der var et dyr, vi ikke havde taget
højde for: Dejtruget var verfet et godt stykke hen ad terrassen (dejen var intakt – og
hævet!), sixpacken lå i et andet hjørne, og
tilbage i bradepanden lå en enlig lille fasan
i sin plastpose - ræven må være blevet forstyrret og havde ”desværre” ikke nået at få
den med – Én fasan var helt væk og resterne af den sidste lå på terrassen – sønderflået! – Sikke et nytårsgilde, den havde haft
- - men det lykkedes os at lave fasansylte
af den lille tilbageblevne – og det var lige
nok til forretten!
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Med den milde vinter, vi har haft til nu, er
hunræven sikkert allerede drægtig, så hun
har haft brug for mere end musesteg til sine
ufødte hvalpe. – Vi har i hvert fald nogle
gange hørt parringskaldet i skoven ved aftentide, og efter snefaldet også set den meget lige gang med spor af halen, der svirper
kækt og efterlader et lille slæbespor.
Skønt var det med sneen, fordi alt dækkes
– både kønt og grimt – men da sneen så
begyndte at smelte – og som altid lå den
længere her i Alstrup krat end alle andre
steder! – så var det en fantastisk fryd at se
den grønne grønne plæne. Jeg synes, den
er mere grøn end den plejer at være, og jeg
bilder mig ind, at det er fordi, vi har fået
så meget vand i det forgange år, så alt er
frodigt og meget grønt. (”Onde” tunger
mener, at det er fordi vores ”plæne” er en
mos-plæne, og den er jo meget mere grøn –
og jeg elsker den!)

Det skønneste var dog at tage et barnebarn
ved hånden og gå ud og grave de første
erantis og vintergækker op og sætte ind i
smukke skåle – og glæde sig over processen, når nakken skød den sidste jord væk
og solmodsblomsten foldede sig ud - - endnu et forår er på vej!

Sol i birkens skyggefiligran
livsens puslespil med tusind brikker,går min vinterlignelse mon an –
se, der står en solmodsblomst og nikker.
En erantis brød vor vinterjord,
snart er hækkens skygge blomstertæppe,
bly, standhaftig, stædig – blomsterflor,
mod dit solmod måler mit sig næppe.
(KEL)

Godt og grønt forår!
Britt Lægsgaard

Alle foto taget af Peter Toubøl
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Nyt fra Birgittaforeningen:
Hvad er det første, du tænker på, når du
hører ordet ”pilgrimsvandring” - og hvad
forstår du ved ”en pilgrim” ?
Inspireret af ”Pilgrimmenes pilgrim” Birgitta af Vadstena - har vi de seneste år
haft nogle pilgrimsvandringer på foreningens program, hvilket har givet anledning
til spørgsmålet, om dette ikke mere er et
fænomen, som hører den katolske middelalder til.
Hertil har den svenske pilgrimspræst Hans
Erik Lindstrøm følgende svar - citat:
Etter nesten fem hundre år har pilegrimen
vendt tilbake. Det som tidligere ble betragtet som hørende hjemme i middelalderen,
er for vor tids mennesker blitt en utfordring og en mulighet til at søke innover for
at kunne gi av sig selv.”
Videre forklarer han, at pilgrimsmotivet
fortæller om det centrale i den kristendomsforståelse, som i alle tidsepoker har
stået som en udfordring for mennesket.
Alle er vi på en måde at betragte som pilgrimme i og med vi - fra fødsel til dø - er
undervejs på livets rejse, hvor opbrud og
vandringer med længsel efter helhed og
mening er nøgler, som åbner nye døre til
inspiration og livsglæde, - men som også
udfordrer det enkelte menneske og dets ansvarlighed

Nyt fra Birgittaforeningen:
Pilgrimsvandring handler - dengang som
nu - om bevægelighed i modsætning til
stilstand på såvel det ydre som på det indre
plan, og ordet pilgrim kommer fra latin og
betyder simpelt hen ”en fremmed”. I sin
bog ”Pilgrimsliv” kommer Lindstrøm ind
på, hvad han betegner som de ”ufrivillige
pilgrimme”, der tvinges til at vandre uden at
ville det. Her tænkes på vor tids flygtninge,
hvor han videre fortæller, at den nordiske
pilgrimsbevægelse i de seneste år har forsøgt at udtrykke solidaritet med disse mennesker, der søger væk fra krig og fattigdom
mod nye mål og et tryggere liv.
Dette har inspireret os i Birgittaforeningen til sammen med Pilgrim Mors, Viborg
Pilgrimscentrum og Nordjysk Pilgrimsforening - at udnævne Bededag til ”Pilgrimmenes dag”, og med udgangspunkt i den
aktuelle flygtningesituation at udsende en
invitation til ”At vandre sammen - ven og
fremmed” denne dag.
Her i Mariager mødes vi d. 22. april kl.
10.00 ved den gamle klosterbygning, hvorfra ruten går via Hohøj og Alstrup Krat over
Hou tilbage til Mariager, og undervejs vil
der blive fortalt om de historiske fortidsminder vi passerer, og vi vil lægge op til
samtale om de syv pilgrimsnøgleords betydning.

Vandringen arrangeres i samarbejde med
Frivillighedscenter Mariagerfjord, og alle
er velkommen.
Madpakke medbringes til frokost undervejs, og af hensyn til efterfølgende fællesmåltid bedes man tilmelde sig hos:
Bent: bentwalbom@gmail.com
eller til Helga - helga.moos@gmail.com
Den næste vandring vi kan glæde os til er
en Pinsevandring d. 16. maj fra V. Tørslev
til Mariager .
Her mødes vi kl. 10.00 i V. Tørslev Kirke,
og efter en kort andagt ved sognepræst Cecilie Inge Poulsen vandrer vi i roligt tempo
gennem naturskønne omgivelser mod Mariager med kirken som mål.
Ruten er på ca. 12 km., og undervejs får vi
fortalt om den historiske forbindelse mellem Vester Tørslev kirke og Mariager kloster. På den sidste strækning fra Nonneholt
skoven følger vi Den Danske klosterrute og
afrunder vandringen med suppe og samvær
i Munkesalen i Mariagers gamle klosterbygning.
Turleder er her:
Stella Andersen, mail@post12.tele.dk
- og husk også her at medbringe madpakke
til frokost undervejs.

Med en af de andre nordiske pilgrimspræster i erindring vil jeg slutte dette lille indlæg med følgende citat af Arne Bakken fra
Norge:
”Middelalderpilgrimmen gik de gamle
veje, men gav dem ny tolkning og
mening gennem vandringens indhold.”
Dette vil vi også bestræbe os på.
Vel mødt !
På vegne af Birgittageforeningen
Helga Moos Iversen
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Det sker i Mariager Kirke

Formiddagshøjskolen –
forår 2016
8. marts 2016

(.. læs meget mere inde i bladet)

Kirkekoncert ”Som den gyldne sol”
DISSING, KLEIVE & REIERSRUD

Gunnar B. Hansen:
Ollerup Gymnastikhøjskoles historie
Tidligere forstander Gunnar B. Hansen
fortæller om gymnastikhøjskolen, med
vægt på de forskellige forstandere, bl.a.
Niels Bukh, som startede gymnastikken
der, og Arne Mortensen, født i Kolind.

Torsdag d. 14. april 2016 kl. 19.30 Pris 185 kr.

Billetter kan købes på www.himmerlandsbillet.dk eller på biblioteket.

29. marts 2016

Karen Elise og Lene:
Stratenrøvere og stadsfolk fra
Horsens
En håndfuld brogede historiske noter
om fængslet og mere eller mindre kendte folk og steder i Horsens og omegn. –
et oplæg til udflugten til Horsens i april.

AFTENHØJSKOLEN

Forårets sæson af Aftenhøjskolen byder på tre spændende foredrag til
omtanke og eftertanke:
Tirsdag den 15. marts

”HINANDENS VERDEN”
Lektor ved Aarhus Universitet
David Bugge tager os med på en
rejse gennem K.E. Løgstrups
hovedværk ”Den etiske fordring”

14. april 2016, NB! Torsdag

Tirsdag den 05. april

”At se naturen som et kunstværk”
Lektor ved Københavns Universitet
Jakob Wolf.
Hvilket syn på naturen kan begrunde,
at vi forholder os etisk til den?

Tirsdag den 10 maj

Udflugt til Horsens
Besøg i Statsfængslet, Østerhåb Kirke
og Fru Møllers Mølleri.

“Tiden skriger på vores meninger”
Sognepræst og debattør Marie Høgh
Deltagelse i Aftenhøjskolen
kræver ingen tilmelding.
Foredrag og kaffe m/brød koster 50,-.
Sted:
Klostersalen, 1. sal Klostret.
Tid: 19.30-21.30

www.mariagerkirke.dk

