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I år 2017 er det 500 år siden Luther slog sine 95 
teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det fejres ver-
den over, for det blev startskuddet til reformatio-
nen. Også her i Mariager Kirke vil vi ved forskelli-
ge lejligheder markere reformationsjubilæet - ved 
foredrag og musik.
I middelalderen var den katolske kirke en meget 
markant magtfaktor, ikke kun religiøst men også 
verdsligt og socialt havde kirken en enorm magt 
over mennesker. Kirken havde monopol som ”frel-
sesmidler”, kun igennem kirken og præsterne kun-
ne det enkelte menneske opnå kendskab til Gud og 
dermed frelse. 
Luthers 95 teser var vendt mod ”afladen”. Aflads-
breve var breve, som den katolske kirkes ”establis-
hment” solgte til mennesker. Pavekirkens påstand 
var, at man ved køb af disse breve kunne nedsætte 
tiden i skærsilden for sig selv og for andre. På den-
ne måde kom kirken i besiddelse af store rigdom-
me; man siger at Peters Kirken i Rom er bygget for 
penge fra afladshandlen. 
Luther vendte sig i mod afladen og i det hele taget 
i mod tanken om, at mennesket selv kunne bidra-
ge til sin egen frelse. Menneskets frelse og Guds 
kærlighed til mennesket var ikke afhængig af gode 
gerninger eller af bidrag til kirken eller besiddel-
ser af relikvier. Luther vendte sig også i mod den 
etablerede præstestand. Mennesket behøvede ikke 
præster som mellemmænd mellem den enkelte og 
Gud, ethvert menneske havde direkte forbindelse 
til Gud via ordet i bibelen og via troen. 
Reformationen vandt meget hurtigt indpas. I 1536 
indførtes reformationen officielt i Danmark af 
Kong Christian den anden. 
Reformationen og kirken i dag
Man kan ikke overvurdere den betydning reforma-
tionen har haft for vores syn på kirke og kristen-
dom, på vores kultur og på vores samfund. I vores 
lutherske evangeliske kirke i dag er det stadig et 
ufravigeligt og grundlæggende princip, at man 
ikke kan gøre sig fortjent til guds kærlighed eller 
til frelsen! 
”Noget for noget ” og ” Man får som fortjent”, 

”man skal yde før man kan nyde” ”Intet er gratis” 
er eksempler på at vores sprog er fyldt med det, 
man kunne kalde en logisk menneskelig retfær-
dighedssans. Tanken om, at man gør sig fortjente 
til en præmie eller til sin løn ved at yde et stykke 
arbejde, er langt hen ad vejen den måde vi har ind-
rettet vores samfund på. 
Men denne retfærdighed, alle disse ordsprog taler 
vores evangelisk lutherske kirke midt i mod. I den 
lutherske kristendom er Guds nåde og Guds kær-
lighed ganske gratis. Man behøver ikke overholde 
specielle religiøses habitus, for at gøre sig fortjent 
til frelsen. Guds kærlighed til den enkelte er ikke 
proportional med, hvordan man opfører sig, og 
hvor mange gode gerninger, man gør. Menneske-
heden er falden og ude af stand til - hvor meget 
man end anstrenger sig - at frelse sig selv, men 
Gud har gennem Kristi liv, død og opstandelse ret-
færdiggjort syndere gennem troen. 
Over for Gud er vi alle som små hjælpeløse spæd-
børn, der bare kan tage i mod. Tage i mod den 
kærlighed Gud hver dag sender ned til os ganske 
gratis. Vi skal ikke gøre os fortjent til Guds kær-
lighed, vi har den hver især - alene i kraft af vores 
skabthed. 
Reformationen og samfundet i dag
Historikeren Uffe Østergaard argumenterer for, 
at reformationen ikke kun har haft betydning for 
kirken som vi kender den i dag, men også har haft 
større betydning for dannelsen af det samfund, vi 
kender i dag, end vi helt gør os klart.  Vores social-
system, uddannelsessystem, sundhedssystem har 
mange træk fra kristendommen og fra luthersk te-
ologi. Tankerne om at alle mennesker har lige stor 
værdi og derfor skal have lige muligheder, tanken 
om at vi har ansvar for hinanden, og tankerne om 
at den lidende og fattige bør have hjælp efter be-
hov og ikke efter fortjeneste, er tydelige kristne 
og lutherske værdier, som på mange måder ligger 
som en grundsten under vores samfund. 
I middelalderen skelnede man mellem, hvem der 
var ”værdigt”, og hvem der var ”ikke værdigt” 
trængende, når man uddelte fattighjælp og social-

hjælp. Denne skelnen gjorde det lutherske tanke-
sæt op med. Uanset hvor ”uværdigt” et menneske 
måtte fremstå, skulle det behandles som en næste 
og have hjælp. Præsterne prædikede ”alt af nåde”, 
og det kom også til at gælde fattighjælp og senere 
social bistand.
Omsorgen for næsten blev efter reformationen 
bedre organiseret. Fattighjælp og sygeomsorg 
udgik i høj grad fra kirken og blev i nogen grad 
uddelt efter de lutherske værdier om, at man 
skule have efter behov og ikke efter fortjeneste.
På uddannelsesområdet gjorde de lutherske tan-
ker sig også gældende. Luther havde et skarpt 
blik for uddannelse og talte for nødvendigheden 
af offentlige skoler for både piger og drenge.
På den måde vil mange argumentere for at de 
lutherske tanker har dannet baggrunden for vel-
færdsstaten, som vi kender den i dag
Glædelig jul!
De kristne og lutherske tanker har således gennem 
århundreder nået ud i næsten alle forgreninger i 
vores menneskeforståelse og vores samfundsfor-
ståelse. I en tid hvor samfundets udvikling går me-
get hurtigt, og hvor der er en tendens til, at vi i vo-
res jagt på vækst og bundlinje måske er i gang med 
at kaste disse værdier overbord, er det nødvendigt 
at vi gør os klart, hvor vigtig kristendommen har 
været og i højA grad stadig er for vores samfund. 
I juletiden fylder kristendommen meget i vores be-
vidsthed. Overalt ser vi kristne symboler og hører 
om barnet i krybben. Lad julen være en lejlighed 
til at reflektere over hvilken betydning kristen-
dommen har for den enkelte, men også hvilken 
betydning den har og har haft for vores samfund. 
Kristendommen er langt fra ”outdated”, den er så 
nødvendigt som nogensinde! Den skal holde os 
fast i vores ansvar for hinanden og i troen på, at 
alle menneske er skabt i Guds billede og dermed 
er værdige til at modtage vores hjælp, når de har 
behov. 
Glædelig reformationsjubilæum og glædelig jul.  

Sognepræst Stine Tougaard

Luther
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Kirken i verden - Hong Kong
Fjerde og sidste del af artikelserien om 
den politiske, sociale og religiøse situ-
ation I Hong Kong, skrevet af en social 
activist, kirkebygger og blogger fra Hong 
Kong.

”Re-reformationen af Hong Kongs 
kirker”
Før jeg tager hul på på denne artikels 
tema, vil jeg fortælle jer lidt om Hong 
Kongs religiøse kultur. Da de katolske 
missionærer kom til det gamle Kina, 
oversatte de gamle kinesere den ka-
tolske kristendom til navnet; ”Den 
himmelske Guds religion”. Da de 
protestantiske missionærer kom, blev 
protestantisk kristendom oversat til 
”Kristi religion”. Dette har medført, 
at hvis du i dag alene siger ”kristen-
dom” til en kineser, så er chancen for 
misforståelse stor, da mange kinesere 
vil opfatte det som en henvisning til 
protestantismen! Da mange kinesere pga. 
den historiske oversættelse opfatter katoli-
cismen og protestantismen som to forskel-
lige religioner! Dertil kommer, at ortodokse 
kirker er en helt tredje ”religion”. Dette for-
klaret for at understrege, at min referering 
til ”kirke” i det følgende alene er møntet på 

de protestantiske kirker.
Vi har i Hong Kong just fejret 499 års ju-
bilæet for Reformationen, og en del af os 
håber på, at en ny reformation snart vil 
komme. Grunden er simpel. Kirken funge-
rer IKKE, som den burde! Flere større kir-
kesamfund (det er her vigtigt at huske på, at 
den protestantiske kirke i Hong Kong ikke 

er én fælles kirke, som vores folkekirke, 
red.) har travlt med at vise deres loyalitet 
til regeringen, mens andre fuldstændig ig-
norerer den politiske situation og alene fo-
kuser på vækst i menigheden. Med vækst 
i menigheden mener jeg: Kirkegængere, 
Bygninger og Penge! I denne atmosfære 

søger mange yngre kristne forandring enten 
indenfor eller udenfor de etablerede kirker.
En ung lokal teolog Dr. John Chan skri-
ver på sin Facebook side, at reformationen 
uundgåelig vil ske før eller siden igen i 
Hong Kong. En kommentar som var meget 
opløftende. Nye græsrods kirker vokser op, 

ikke i hastig fart men stille og roligt. 
Nye kristne medier vokser frem og 
forsøger at give en alternativ stemme 
til kristne. Mange kristne arbejder 
pastoralt i det små ved at hjælpe de 
trængende og opdage nye facetter af 
troen. Så alt i alt kan jeg konkludere, 
at selvom der ikke er sket en afgøren-
de ny begivenhed, selvom ingen ny 
Martin Luther endnu er trådt ind på 
scenen, selvom undertrykkelsen af 
kristne ikke er åbenlys, er forandrin-
ger undervejs – men om det bliver til 
det bedre eller værre ved ingen – her 
er kun at håbe!

Dette var sidste gang vi i denne omgang 
har hørt nyt fra (Kirke-)livet i Hong Kong. 
Men verden er stor og næste kirkeblad vil 
byde på den første af fire artikler fra Est-
land, som ikke blot frygter for sin kristen-
hed, men også for sin beståen.



I skrivende stund er træernes blade gyld-
ne og brune og temperaturen nærmer sig 
hastigt nulpunktet, og sommeren og dens 
aktiviteter synes langt borte. Og det selv-
om august måned for Mariager Kirke bød 
på stor aktivitet med besøg både fra Hong 
Kong og England. 
Fra tirsdag den 9. august og til onsdag den 
17. august var Mariager Kirke og sogn nem-
lig vært for 13 kristne hongkongere, der var 
taget til Danmark for at lære om dansk kul-
tur og kirkeliv. Efter et kort ophold i Kø-
benhavn, hvor Tivoli, den Lille Havfrue og 
besøg på Vartov, Grundtvigs gamle kirke 
var på programmet, gik turen over Odense 
med stop i H.C. Andersens hus til Mariager 
Kirke. 
Efter indkvartering i klostret og Birgitta-
huset som venligt var stillet til rådighed af 
Birgittaforeningen, var første punkt på pro-
grammet den 5. sommerkoncert – en flot 
musikalsk oplevelse! Herfra var niveauet 
lagt, og de følgende dage bød på to Pil-
grimsvandringer, tilrettelagt i samarbejde 
med Birgittaforeningen. 

Den første pilgrimsvandring var i Munk-
holmanlægget, hvor temaet var de syv pil-
grimsord – en vandring som gav stof til 

eftertanke og refleksion over, hvad ord kan 
betyde, og hvordan tilgangen til kristen-
dommen kan være mangfoldig. Mens den 
anden pilgrimsvandring gik omkring Klo-
stersøen med H.C. Andersen som tema, og 
med en ”ægte” H.C. Andersen som oplæser. 
Men også foredrag var på programmet, bl.a. 
om Birgitta af Helga Moos, pilgrimmens 
klædning af Bent Walbom og om den Dan-
ske Folkekirke samt besøg i Sct. Clemens i 
Randers, som var medarrangør af besøget, 
Aarhus Domkirke og Lego Land. 

Besøgets højdepunkt var dog weekendens 
hjemmeophold, hvor mange fra vores me-
nighed meget gæstfrit havde åbnet deres 
hjem for en gæst fra Hong Kong og dermed 
skabte et kulturmøde ud over det sædvanli-
ge for alle. En stor tak skal lyde til dem alle. 

Søndagen stod i gudstjenestens tegn, en stor 
oplevelse for vores gæster, hvis gudstjene-
stetradition er meget anderledes end vores, 
inspireret som den - er både fra Amerikas 
karismatiske kirker og den engelske kirke.

Den sidste dag fik hongkongerne, under 
kyndig ledelse, lov til at prøve kræfter med 
bagning af det berømte danske wienerbrød, 
og mange plast-æsker blev fyldt med hjem-
mebag til familie og venner i Hong Kong. 

Klokken 06.30 onsdag den 17. blev der vin-
ket farvel efter nogle spændende dage med 
fokus på kristendommen og den mangfol-
dighed af udtryksformer, den rummer, og til 
et berigende kulturmøde for alle involvere-
de – og et på gensyn forhåbentligt engang i 
fremtiden.

Besøg fra Hong Kong

5



6

Venskabsbesøg fra Dereham, England.
Knap var vores nye venner fra Hong Kong 
rejst hjem, førend gæster fra vores provstis 
engelske venskabsprovsti i Dereham meld-
te deres ankomst. Fredag den 19. blev syv 
forventningsfulde englændere hentet i Bil-
lund, med et stop i Århus Domkirke hvor 
vores biskop bød velkommen, inden vi nå-
ede Mariager lige i tid til ”afternoon-tea” i 
klosterhaven. Allerede her startede samta-
len om kirkeliv, forskellige traditioner og 
hvilke udfordringer vores kirker står i og 
det var en samtale, som løb som en rød tråd 
gennem hele weekenden til stor inspirati-
on for alle de mange, som deltog i løbet af 
weekendens program.
Et program, som med udgangspunkt i ind-
kvartering i private hjem – og en stor tak 
skal her lyde til dem, som her åbnede deres 
hjem - fredag bød på rundvisning i Ma-
riager kirke og Kloster, foredrag om Bir-
gittaforeningen og orgelkoncert. Lørdag 
lagde Hvornum kirke lokaler til et spæn-
dende foredrag om begravelsestraditionen 
i Danmark. En tradition som er meget an-
derledes end i England, hvor der f.eks. kan 
gå op til en måned efter dødsfaldet inden 
begravelse, og hvor kisten ankommer efter 

følget. Hvorefter turen gik til Hobro. Her 
var der første kyndig rundvisning på Fyrkat 
og i Hobro Kirke inden provstiet var vært 

for en middag.
Som afslutning på en spæn-
dende dag var en sangaften i 
Hobro Kirkecenter, hvor der 
blev både sunget og talte på 
dansk og engelsk. Søndag 
begyndte med gudstjeneste, 
hvorefter Vester Tørslev og 
Svenstrup bød velkommen 
med rundvisning i kirkerne 
og rigtigt sønderjysk kage-
bord til slut. Inden afrejsen 
mandag aften blev Johannes 
kirken i Vorup vist frem som 

Vores gæster fra Dereham

et eksempel på, at der også er moderne kir-
ker i vores område, og efter en rundtur i 
Sct. Mortens kirke i Randers, ”Østjyllands 
domkirke” gik turen til lufthavnen – og far-
vel til vores venner og på gensyn.
To besøg som ikke blot satte fokus på ver-
dens kulturelle mangfoldighed - selvom vi 
kan tro, at vi er nok så ens. Men også besøg 
som på forskellige måder satte fokus på, 
at kristendom er andet og mere end vores 
egen sognegrænse, og at kristendommen 
kan leves på forskellige måder til inspira-
tion og eftertanke for os alle.

Besøg på Fyrkat
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Sola Scriptura! – Martin Luthers mantra 
”skriften alene” løb som en rød tråd gen-
nem Reformationen. Væk med den altdo-
minerende kirkelige tradition, der lå som 
en dyne over al læsning og tolkning af bi-
belen – nu skulle bibelens tekster stå alene 
i centrum.
Da 2017 er udråbt til at være 500 års jubi-
læet for Reformationen, da Martin Luther 
slog de berømte 95 teser mod aflad op på 
Slotskirkedøren i Wittenberg den 31. ok-
tober 1517, vil reformationen også sætte 
temaet for Vinterstudiekredsen – nemlig 
Skriften alene – nærmere bestemt Evange-
lierne! 
Så hvis du vil blive klogere på evangeli-
erne, både i det store billede med hensyn 
til deres opbygning, synet på Jesus og 
hvordan de forholder sig til hinanden og til 
”samfundet” og med eksempler fra detal-
jen – ”Hvad ligger der egentligt i de enkelte 
vers?”, ”og hvad de siger os i dag?” - så sæt 
kryds i kalenderen for følgende datoer:

Januar
Torsdag den 12. januar 
kl. 19.30: 
Markusevangeliet. 
Nok står Markus ikke som 
det første evangelium i Det 
Nye Testamente, men da det er det ældste 
og ”hvorpå Matthæus og Lukas driver”, 
starter vi her.

Torsdag den 26. januar 
kl. 19.30: 
Matthæusevangeliet

Februar 
(I februar har vi blot en enkel studiekredsaften)
Onsdag den 8. februar 
kl. 19.30
Foredrag v. 
Benedicte Hammer 
Præstholm (Be-
mærk datoen!)
”En mageløs opda-
gelse og et levende 
ord Bibelen i Dan-
mark mellem Lu-
ther og Grundtvig”
Bibelen er verdens 
mest oversatte og solgte bog. Men hvorfor 
har vi den, og hvad skal vi med den? I fore-
draget vil vi se på to svar på det spørgs-
mål, som har givet genlyd i vores danske 
historie, nemlig Martin Luthers og NFS 
Grundtvigs. På en tur fra reformationstiden 
til nutidig dansk skoletradition kommer vi 
omkring begreber som ”Guds ord” og bi-
belfundamentalisme frem til overvejelser 
over, hvorfor Bibelen også i 2017 kan være 
et ”lysord” for mennesker.

Marts
Torsdag den 9. marts 
kl. 19.30: 
Lukasevangeliet - 
og et lille kig på Apostlenes 
gerninger

Torsdag den 23. marts 
kl. 19.30: 
Johannesevangeliet. Denne 
sidste gang slutter vi vanen 
tro med et glas vin og lidt ost.

Studiekredsaftenerne begynder 
kl. 19.30 – 21.30, og foregår i 
Konfirmandlokalet.

Studiekredsen begynder med et oplæg af 
præsten, (med undtagelse af 8. februar), 
herefter kaffe og så debat og samtale. Der 
er intet krav om deltagelse i alle fem gange, 
og heller ikke om nogen forudkundskaber 
udover nysgerrighed, og lysten til at lære 
mere om evangelierne, og i fællesskab tale 
om tro og vores opfattelsen af den.

Nok følger Evangelierne efter hinanden i 
Det Nye Testamente og handler om alle om 
Jesus – men langt fra på samme måde!

Vel mødt til Mariager Kirkes 
vinterstudiekreds 2017

Mariager Kirkes vinterstudiekreds - 2017
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Klosterhaven
Vi er så småt gået i gang med at lave en sti-
forbindelse fra klosterhaven og til kommu-
nens græsareal ved klostersøen. Når arbejdet 
er færdig vil det være muligt at gå rundt om 
søen dels ved at gå igennem klosterhaven og 
dels ved at gå på græsarealet, som bliver af-
græsset af heste. Her laver hestene naturlige 
stier. I samarbejde med kommunen er det pla-
nen at lave 3 låger og afmærknings pæle, så 
man nemt kan komme igennem indhegningen 
og finde vej. På billedet ses hvordan stærke 
pensionister med forhåndenværende sten, 
som en anden Jens Vejmand, jævner den van-
skelige vej.

En af havens fine roser mistede alle sine bla-
de, da en flok larver af Psiuglen (Acronicta 
psi) havde kastet deres kærlighed på den. Vi 
regner dog med, at der nok skyder nye blade 
til næste år, men vi vil dog samtidig holde lidt 
bedre øje med om nye larver skulle vende til-
bage med stor appetit på rosenblade.

Peter Ulrich Toubøl, tlf: 5192 1061, 
mail: peter@touboel.dk

Psiuglens smukke lodne lave.

Den voksne 
Psiugle.

I sidste blad efterlyste vi en klosterplante 
kyndig person og som sendt fra himlen meld-
te Søren Ranch sig. Søren stammer dog ikke 
fra himlen, men har været smed og tække-
mand i Mellerup og bor nu i Mariager.

Julehjælp 
Alle bør have en god jul!

Igen i år uddeler Mariager Kirke
 i samarbejde med Hem, Sem, 

Vester Tørsløv og Svenstrup kirker 
og Mariagerfjord Frikirke 

julehjælp til værdig trængende. 

Ansøgning om julehjælp 
sendes til: 

Sognepræsterne
Klosterstien 12
9550 Mariager 

eller på mail 
sto@km.dk el. jdkr@km.dk. 

Ansøgningsfrist er 
den 7. december.

Familier med børn vil 
have fortrinsret.
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Nyt fra kirkegården
I sidste nr. af kirkebladet skrev jeg, at vores med-
hjælper igennem mange år, Gert Jensen, havde 
valgt at gå på efterløn.
Vi har nu fået ansat en ny medhjælper nemlig Sø-
ren Balle, som bor i Randers. Søren er nu i gang 
med at lære kirkegården og vores daglige arbej-
de at kende og har også hilst på mange af vores 
gravstedsindehavere. Så velkommen til Søren.

I sidste nummer fortalte jeg, at vi havde Mette 
Ferdinand i praktik. I mellemtiden er der sket 
det, at Mette er kommet i mesterlære hos os og 
skal være hos os indtil oktober 2017. Dette samt 
skoleforløb ender ud med, at Mette bliver ud-
dannet anlægsgartnerassistent.

I skrivende stund er vi netop begyndt på gran-
dækning af gravstederne, og vores to nye med-

hjælpere på kirkegården har været 
på et mini-kursus i grandækning. 
Og så har vi alle også været til den 
årlige grandækningskonkurrence, 
som i år var på Holbæk kirkegård på 
Djursland. Så skal I kirkebladslæ-
sere, på en søndagstur, kunne turen 
jo gå til Holbæk, hvor I kan se alle 
de flot pyntede gravsteder. Der blev 
dækket ca. 40 gravsteder den dag. 
Her på siden kan I se de 3 gravsteder 
som Lene, Søren og Mette har været 
med til at dække.
Som sagt er vi i gang med grandæk-
ningen, og den forventer vi at være 
færdige med en uge inde i december 
måned. Samtidigt med grandæk-
ningen bliver de nedfaldne blade 
fjernet, og det bliver til ca. 3 store 
containere, der skal køres væk. 
Vinteren vil for medhjælperne gå 
med opgaver, som vi ikke har tid 
til om sommeren. Det kan være be-
skæring af buske og småtræer, små 
anlægsopgaver m.m.,alt efter hvor-
dan vinteren arter sig. Kommer der 
masser af sne? Eller får vi en mild 
vinter, hvor vi faktisk er nødt til at 
holde ukrudtet nede, selv om det er 
vinter )

Som kirkegårdsleder vil meget af 
min tid foregå på kontoret her i 
vinter. I oktober udsendte jeg bre-
ve til indehavere, der har gravste-
der, hvor fredningstiden og/eller 
legataftaler er udløbet. Der bliver i 
december tilbagemeldinger på dis-
se breve, og der skal herefter laves 
nye aftaler, og der bliver nok nogle 
gravsteder, som skal nedlægges. 
Der er fakturaer, der skal udskrives 
her i det nye år, til gravstedsindehavere, der har 
ydelser med årlig afregning. Vi har også fået nyt 
digitalt kirkegårdskort i år, som jeg skal have 
koblet sammen med den elektroniske grav-
stedsprotokol.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
fra gravermedhjælpere og kirkegårdslederen
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BØRN OG UNGE

Fastelavns-familiegudstjeneste 
Søndag den 26. februar kl. 14.00

Fastelavnssøndag holder Mariager Kirke traditionen tro 
fastelavnsgudstjeneste for hele familien - børn som voksne, 

børnebørn som bedsteforældre. 
Vi starter i kirken med en kort og spændende gudstjeneste i børnehøjde, 

og bagefter slår vi ”katten-af-tønden” i klosterhaven. 
Når kattekonge og kattedronning er kåret, er der slik, kaffe, sodavand 

og fastelavnsboller til alle!
Børn må meget gerne komme udklædte!

Julegudstjenester for Mariager Skole, Børnehaver, 
Vuggestuer og dagplejere

Tirsdag den 6. december kl. 10.00, Børnehuset Regnbuen
Torsdag den 8. december kl. 10.00, Rabalderstræde og Lærkebo

Tirsdag den 13. december kl. 10.00, Dagplejen
Onsdag den 21. december kl. 08.30 Mariager skole

Alle er velkomne til julegudstjenesterne, 
også mødre og fædre på barsel 

eller bedsteforældre med børnebørn.

Børnekor ved 
Mariager Kirke

For børn på 2-4 klassetrin.
Tid

Onsdage kl. 14:15 - 15.00
(efter skole) 

Sted
Munkesalen i Mariager Kloster

Starter onsdag den den 11/1-2017

Henvendelse og spørgsmål til 
kirkens organist: 
Mikael Ustrup

mikael@mariagerkirke.dk 
eller mobil/SMS 61 35 54 47

Første gang 
fredag den 24. februar

herefter hver fredag indtil 
den 7. april.

Kl. 10.00 - 12.00
 Man behøver ikke tilmelde sig, 

man møder bare op. 
Spørgsmål kan rettes til 

Stine Tougaard 61721153

Babysalmesang

Mini-konfirmandundervisning 
Hvem er jeg, hvem er vi, hvem er Gud?
Det skal vi sammen prøve at finde ud af

Første gang den 19. januar 2017

Det bliver nogle sjove timer, hvor vi skal være kreative, gå på opdagelse i kirke og 
klosterhave samt hygge og grine, spise kage og drikke saftevand. 

Mini-konfirmandundervisning er for børn i 3. klasse som får direkte invitation.
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2017 markerer 500 året for de 95 teser, som 
Martin Luther slog op på døren til Slots-
kirken i Wittenberg og dermed startskud-
det til Reformationen. Dette fejres ikke 
kun ude i verden, men også her i Mariager 
sogn. Derfor vil Aftenhøjskolen også have 
”Reformationen” i alle dens opfattelser og 
tolkninger som tema i 2017.
I forårssæsonen er Aftenhøjskolen gået 
sammen med både den musiske side og 
Vinterstudiekredsen og tilbyder derfor i fe-
bruar to spændende foredrag til eftertanke 
og omtanke:
Onsdag den 8. februar kl. 19.30
i Munkesalen
Foredrag v. Benedicte Hammer Præstholm
”En mageløs opdagelse og et levende ord 
- Bibelen i Danmark mellem Luther og 
Grundtvig.” En yderligere omtale kan ses 
under omtalen af Mariager kirkes Vinter-
studiekreds.

Onsdag den 22. februar kl. 19.30 
i Munkesalen 
Foredrag v. Peter Thyssen
En af de vigtigste indsatser, som Martin 
Luther (1483-1546) ydede i forbindelse 
med reformationen, var hans fornyelse af 
gudstjenesten. Hvor den middelalderli-
ge-katolske gudstjeneste mere var udfor-
met som ”menneskets tjeneste for Gud”, 
opfattede Luther gudstjenesten som ”Guds 
tjeneste for mennesket”. Derfor fjernede 
han en masse elementer fra den katolske 
gudstjeneste og insisterede på, at gudstje-
nesten skulle foregå på menighedens mo-
dersmål (fremfor på latin som tidligere).
Foredraget vil behandle grundtankerne i 
Luthers gudstjenestesyn og den betydning, 
det fik for den danske gudstjeneste efter 
reformationen – herunder også, hvordan vi 
kan bruge Luthers tanker om gudstjenesten 
i dag.

Aftenhøjskolen 

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Sted: Hobro Kirke
Pris pr. foredrag 50,-
Mad medbringes selv, men kaffe serveres.

Lørdag d. 21. januar 2017 
Kl. 10.00:
Foredrag v. ass. professor Carsten 
Bach-Nielsen, Aarhus Universitet: 
”Reformationen og kunsten” 
Hvorfor har lutheranerne kunst i kirken og 
de reformerte kunst i hjemmet? Det skyl-
des forskellige kunstsyn, der formuleres i 
1500-talet. I foredraget gives der eksem-
pler fra nordisk og tysk kunst. 
Kl. 12.30 vises et uddrag af spillefilmen 
”Luther” fra 2003 med Joseph Fiennes i 
hovedrollen. 
Den er instrueret af Eric Till. 

Lørdag d. 18. marts 2017 
Kl. 10.00: 
Foredrag v. professor dr. theol. Martin 
Schwarz Lausten, Københavns Universitet: 
”Luther, munk, oprører, reformator” 
Hvad var det egentlig Martin Luther ville? 
Hvorfor blev modsætningen mellem ham 
og den katolske 
kirke så uoverstigelig, at han udstødtes 
som kætter og blev fredløs? I foredraget 
berettes om 
Luthers liv som munk, om de bibelstudier, 
som gav ham et nyt syn på kristendommen. 
Også hans personlige forhold i Wittenberg 
og de følger, som hans opgør med pave-
kirken fik for kirken og det verdslige sam-
fund, omtales. Der foretages også et strejf 
til den lutherske reformation i Danmark, 

og der spørges om, hvorledes vi i dag har 
forvaltet den lutherske arv. 
Kl. 12.30: Den danske animationsfilm 
”Hund i Himlen” af Jeanette Nørgaard 
(2011). 
Filmen varer 25 min. 



Gudstjenesteliste
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ST: Stine Tougaard./ JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til 
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens 
Taxa på tlf.: 98 57 57 10 senest om søn-
dagen kl. 8.00, men gerne en af de fore-
gående dage.

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:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune 

på telefon 97 11 30 00

December
04. kl. 10.00 2. søndag i advent Lukas 21,25-36 JDKR
11. kl. 10.00 3. søndag i advent Matthæus11,2-10 ST
18. kl. 10.00 4. søndag i advent Johannes 1,19-28 JDKR
24. kl. 11.00 Juleaften Lukas 02,1-14 JDKR
24. kl. 14.30 Juleaften Lukas 02,1-14 ST
24. kl. 16.00 Juleaften Lukas 02,1-14 JDKR
25. kl. 10.00 1. juledag Lukas. 2,1-4 ST
26. kl. 10.00 Sct. Stefans dag Matthæus 23,34-39 JDKR
31. kl. 23.30 Nytårsaften JDKR
Januar
01. kl. 10.00 Nytårsdag Ingen Gudstjeneste
08. kl. 10.00 1. søn ef. hellig tre konger Lukas 2,41-52 JDKR
15. kl. 10.00 2. søn ef. hellig tre konger

Kirkefrokost
Johannes 2,1-11 ST

22. kl. 17.00 3. søn ef. hellig tre konger
(Suppe)

Matthæus 8,1-13 JDKR

25. kl. 17.00 Børnegudstjeneste ST/JDKR

29. kl. 10.00 4. søn ef. hellig tre konger Matthæus 8,23-27 ST

Februar
05. kl. 10.00 Sidste søn. ef. Hellig tre konger Matthæus 17,1-9 JDKR
12. kl. 10.00 Søndag septuagesima Matthæus 20,1-16 ST
19. kl. 10.00 Søndag seksagesima (kirkefrokost) Markus 4,1-20 JDKR
26. kl. 10.00 Fastelavns søndag Matthæus 3,13-17 JDKR
26. kl. 14.00 Fastelavnsbørnegudstjeste Matthæus 3,13-17 ST/JDKR

Marts
05. kl. 10.00 1. søn. i fasten Matthæus 4,1-11 ST

Plejehjemsgudstjenester 
på Fjordvang

Julegudstjeneste
Fredag den 23.12 kl. 14.00 

Jacob D. Krogh Rasmussen
Fredag den 27.01 kl. 10.00

Jacob D. Krogh Rasmussen
Fredag den 24.02 kl. 10.00

Jacob D. Krogh Rasmussen

Gudstjenester for Sødisbakke
i Mariager Kirke.

Onsdag den 21.12 kl. 10.15 
v. Cicilie Inge Poulsen



Andre aktiviteter
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Siden sidst
Døbte

Alexandra Helene Juel
Rasmus Krogh Salling

Liam Glargaard Lundorff
Lukas Aalykke Andreasen

Harry Emil Kühl
Hector Overgård Lynge
Mynte Isabel Skougaard

Anton Haslund Høj
Lærke Børm Theil Jensen

Begravede/bisatte
Dian Bundgaard Andersen

Otto Petersen
Christen Skjellerup

Anna Birthe Johannsen født Olsen
Astrid Dragsbæk Jensen

Ellen Dengsø født Gregersen
Helle Philipstatt Schwencke Effersøe 

født Schwencke 
Ruth Karoline Poulsen født Petersen

Viede
Jeanette Mølgaard Pedersen & 
Jesper Reiffenstein Kristensen
Louise Brøndum Jørgensen & 

Ole Kristensen
Laila Bæch Pedersen & 

Morten Brinkmann Olesen
Christina Luca & Svend Lauridsen

Katrine Hoff Lundorff & 
Daniel Glargaard Jensen

Janni Bak & Henrik Ovesen
Camilla Nexø Christensen & 

Anders Vestergaard Kristensen
Tina Thomsen & Jack Clausen

Carina Falk Kristensen & Søren Trudslev
Sophie Spielmann & Mads Friis Jensen

Trine Marie Langberg & 
Chris Sigh Pedersen

December
06. kl. 10.00 Formiddagshøjskole-Juleafslutning - Klostersalen
10. kl. 16.00 Händels ”Messias” - Kirken, entré
14. kl. 19.30 Klosterkorets julekoncert-  Kirken
18. kl. 19.30 Julesalmemaraton - Kirken 
27. kl. 14.00 Birgittaforeningens Julevandring - Kirkens p-plads

Januar
08. kl. 16.00 Nytårs-orgelkoncert - Kirken
10. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
11. kl. 14.15 Børnekor 1. gang (Se omtale) Munkesalen
12. kl. 19.30 Studiekreds - Konfirmandlokalet
15. kl. 10.00 Søndagscafé i forlængelse af gudstjenesten - Kirke/Klostersalen
19. kl. 14.00 Mini-konfirmand 1. gang. (Se omtale) - Konfirmandlokale
22. kl. 17.00 Tidlig aftengudstjeneste m.efterflg. suppe - Kirke/Munkesalen
24. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
25. kl. 17.00 Børnegudstjeneste - Kirken
26. 19.30 Studiekreds - Konfirmandlokalet
29. kl. 19.30 Musikalsk reformations fejring - Kirken

Februar
05. kl. 14.00 Søndagscafé  - Munkesalen
07. kl. 10.00 Formiddagshøjskole -  Klostersalen
08. kl. 19.30 Reformationsforedrag - Munkesalen
19. kl. 10.00 Kirkefrokost efter gudstjenesten - Kirke/Munkesalen
21. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
22. kl. 19.30 Reformationsforedrag - Munkesalen
26. kl. 14.00 Fastelavns-Børnegudstjeneste - Kirken

Champagne efter gudstjenesten 
Nytårsaften

Vi nyder et glas champagne 
og lidt kransekage efter 

gudstjenesten nytårsaften, 
imens vi ser byens fyrværkeri.



Her følger en kort præsentation af de nye 
medlemmer i Mariager kirkes menigheds-
råd.

Elisabeth Arnfalk

Efter at være kommet til Mariager for godt 
2 år siden har jeg forsøgt at involvere mig 
i livet her i byen og nu senest i menigheds-
rådet ved Mariager Kirke. For at nævne 
andre ting jeg beskæftiger mig med. er bl.a 
Ældresagen, sang på havnen om somme-
ren, strikning i Den gamle Smedie, Birgit-
taforeningen samt at være medlem af bio-
grafklubben. Derudover roer jeg på fjorden 
fra Hadsund, går med Fodslaw og hjælper i 
Røde Kors butikken i Hadsund. Jeg håber, 
der vil være ting i menighedsrådet, jeg kan 
være med til at løse.

Peder Larsen

Mit navn er Peder Larsen. Jeg er 43 år gam-
mel, bor på Hjulhusvej 8 sammen med min 
kone Cathrine og vores 3 børn på 12, 10 og 
8 år. Jeg arbejder på Randers HF og VUC 
som lærer, hvor jeg underviser i matema-
tik, naturvidenskab, samfundsfag og fun-
gerer desuden som coach for udfaldstruede 
kursister. Fritiden bruger jeg på, at arbejde 
med lokalpolitik hvor jeg er formand for 
SF Mariagerfjord, jagt, løbeture og støtter 
op omkring mine børns fritidsaktiviteter(-
svømning).
Min interesse for det kirkelige arbejde er 
bl.a. opstået pga. deltagelse i familieguds-
tjenester. Den meget uformelle gudstjene-
ste kombineret med det dannende element 
var meget passende for min familie med 3 
små børn Også indsatsen for udsatte famili-
er, hjælp til vores flygtninge og det interna-
tionale arbejde har min interesse. Vi havde 
i den forbindelse, i august, indkvarteret 2 
mænd fra Hong Kong, som var en meget 
givende oplevelse for familien.

Jørgen Simonsen 

Jeg hedder Jørgen Borup Simonsen og er 
62 år og på efterløn efter 42 års arbejde i 
finanssektoren.
Privat er jeg gift med Birthe på 37. år. Vi 
har to voksne piger på 28 og 30 år, som 
bor i København med deres kærester. Jeg 
er født og opvokset på Dania med skole-
gang i Assens, men vi har boet de sidste 
29 år i Mariager. Gennem årerne, har jeg 
været aktiv i forenings-og erhvervslivet i 
Mariager, samt siddet i skolebestyrelsen 
for Mariager Skole. I dag sidder jeg i be-
styrelsen for Mariager Fjernvarme, By og 
Land Mariagerfjord og Stiftelsen. Jeg ser 
frem til arbejdet i Mariager Menighedsråd 
og for Mariager Kirke.

Det nye menighedsråd
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Nyt fra menighedsrådet

Normalt slutter vores gudstjeneste med kirkekaffe og en mulighed for lidt 
socialt samvær. 
Som noget nyt vil vi en gang om måneden ”udvide” denne kirkekaffe til en 
kirkefrokost i Munkesalen – ikke det store kolde bord, men blot ”en leverpo-
stej, lidt pølse og ost” for alle, som har lyst til nyde frokosten med andre.

Første søndag i advent markerede ikke blot 
juletidens komme men også et nyt kirkeår 
og i år også et nyt menighedsråd. I forbindel-
se med det forestående menighedsrådsvalg 
afholdte menighedsrådet orienteringsmøde 
om dets arbejde og fremtidsplaner den 13. 
september. Fremmødet var godt og mødet 
resulterede i, at der blev lavet en opstil-
lingsliste til det nye menighedsråd. Da der 
ikke kom flere lister inden fristens udløb, 
blev valget aflyst og det nye menighedsråd 
for de næste fire år er følgende:

Anders Preben Andersen,
Jørgen Simonsen - ny
Peder Larsen - ny
Erna Marie Poulsen,
Lisbet Kjærgaard,
Lene Lundsgaard,
Karen Bæk Iversen
Og 2 suppleanter:
Elisabeth Arnfalk - ny 
Anna Hadsund

Det nye menighedsråd holdt konstitueren-
de møde 22.11, og opgave fordelingen kan 
ses i referat og på hjemmesiden.

Tak til alle som har taget del i dialogen for 
at sammensætte det nye råd. Dejligt med 
opbakning og interesse for kirkelivet i Ma-
riager sogn. 

Tak til Eva, Linda og Poul for de år I var 
med og vi ser frem til stadig at se jer som 
frivillige omkring kirken.  Velkommen til 
Peder, Jørgen og Elisabeth. Vi glæder os til 
at samarbejde med jer. 
På menighedsrådets vegne Preben Ander-
sen.

Menighedsrådets kommende møder
Da det nye menighedsråd endnu ikke er be-
gyndt, er de kommende datoer for menig-
hedsrådsmøderne heller ikke fastlagt. Der 
henvises derfor til hjemmesiden og dags-
ordenen, som sættes op på opslagstavlen i 
Klosteret.

Kirkefrokost søndag 15/1 & 19/2 

Aftengudstjeneste med 
efterfølgende suppe i 

Munkesalen 
Søndag den 22. januar 

er der tidlig aftengudstjeneste
i Mariager kirke kl. 17.00. 

Mens mørket falder om kirken 
vil vi i en smuk oplyst kirke 

med levende lys fejre 
gudstjeneste og synge nogle af 
de gode aftensalmer sammen. 

Bagefter er der samvær og 
suppe til alle i Munkesalen.
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Lutter Messias og en lille smule om Luthers reformation. Halleluja
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Det lød sikkert ikke ret godt. 
I hvert fald ikke i sammenligning med, hvor-
dan det kommer til at lyde d. 10. december 
kl. 16.00 i Mariager Kirke.
Det burde egentlig også have været gra-
tis, nu det mestendels var sangligt uerfarne 
gymnasielever, der sang. Modsætningen vil 
igen være d. 10. december, hvor alle korsan-
gerne er ekstremt erfarne og derfor tages en 
entré.
Var der da slet ikke noget godt ved den op-
førelse George Friedrich Händels Messias 
dengang i 1980?
Jo da. Musikken gjorde et uudsletteligt livs-
langt indtryk på mig og sikkert også mange 
andre, for det er en stor - næsten ubeskrive-
lig - følelse, at være en lille bitte brik i frem-
førelsen af denne store musik.
Jeg kan den dag i dag basstemmen til Mes-
sias udenad, og her taler vi altså om 2 timers 
musik sunget for 35 år siden.
Om nogen kommer til at forlade Mariager 
kirke efter at have hørt Messias med en lige 

så stor oplevelse, som jeg fik for mange år 
siden, kan jeg af gode grunde ikke vide, men 
en oplevelse bliver det.
Det er det nemlig hver gang. Det er derfor 
musikken har holdt sig så sprudlende frisk 
gennem århundrederne. For det er musik 
med en del år på bagen.

I Irland af alle steder
I betragtning af at Händel var født i Tyskland 
og brugte sit liv i England på at skrive itali-
enske operaer, er det lidt sjovt at Messias - 
hans kendteste værk - er uløseligt forbundet 
med Dublin i Irland, hvor førsteopførelsen 
fandt sted i 1742. 

En lidt mindre målestok
Indrømmet. Det bliver knapt så stort, men 
det har andre værdier. Klosterkoret syn-
ger julekoncert onsdag d. 14. december kl. 
19:30, hvor der bl.a. er engelske christmas 
carols på programmet. 
Vi kan dog noget, som garanteret aldrig sker 

efter en Messias-opførelse: vi kan servere 
æbleskiver i Klostret bagefter til et lille ju-
lekoncert-nach-spiel.

Julesalmemaraton
Sig det ikke til nogen, men hvert eneste år 
spekulerer jeg på om ikke julesalmemaraton 
skulle holde en velfortjent pause (og mig 
lige så). Hvert eneste år sker så det forun-
derlige, at der faktisk kommer mange glade 
mennesker til dette arrangement. 
Jeg bilder mig ganske enkelt ind, at det at 
synge julesalmer, rører et eller andet dybt i 
os. Mindelser om lykkelig barndom - måske. 
Mindelser om at livet ikke er så langt, som 
det tidligere var - måske. Mindelser om, at 
dette faktisk er gode salmer og gode me-
lodier. Årets julesalme-event finder sted 4. 
søndag i advent d. 18. dec. kl. 19.30 i stea-
rinlystes hyggelige skær.

Concert Clemens står for det vokal islæt, og 
Baroque Aros lægger instrumenter til, når 
Händels Messias opføres i Mariager Kirke 
lørdag d. 10. december 2016 kl. 16:00.

Billetter á 150 kr. kan købes via 
www.himmerlandsbilletten.dk eller ved 
henvendelse til kirkens organist.

Der sælges max. 300 billetter.
Der er unummererede pladser og 
dørene åbnes kl. 15:30.



Lutter Messias og en lille smule om Luthers reformation. Halleluja
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Der er intet som et jubilæum!
Om Händel havde kunnet skrive Messias 
uden Luther, ved jeg selvfølgelig ikke, men 
jeg tror det næppe. Det nybrud, der indfandt 
sig med reformationen også på musikkens 
område, kan ikke overvurderes.
Det er i 2017 det store jubilæumsår!
500-året for reformationen i Tyskland. 
I danmark skal det nok vise sig, at når jeg 
er lykkelig pensionist i 2036, holder vi lige 
et nationalt jubilæum til i anledningen af, at 
vores lands officielle overgang fra katolsk til 
Luthersk var i 1536.

Nytårskoncert
I mange år har jeg spillet nytårskoncert før-
ste søndag i det nye år (med mindre sønda-
gen er en valsende skihopssøndag).
Således også i år, hvor koncerten finder sted 
søndag d. 8. januar 2017 kl. 16:00. På pro-
grammet er to håndfaste temaer: “Ein feste 
Burg ist unser Gott”, som spilles i løbet af 
koncerten i fem meget forskellige variatio-
ner - sluttende med Otto Nicolais mægtige 
romantiske overflodsudgave for fuldt orgel. 
Det andet tema er årets danske 200 års fød-
selar: Niels W. Gade. Han har ikke skrevet 
så meget orgelmusik, men hans tre tonestyk-
ker hører til blandt det ypperligste romantik, 
Danmark kan præstere.

Julesalmemaraton i en 
stearinoplyst kirke.

Alle tekster på storskærm.

Kom og syng dig i julestem-
ning sammen med en masse 
andre mennesker 4. søndag 
i advent d. 18. december 
kl. 19:30.

Synge alene er mindre sjovt 
end at synge sammen med 
en “næsten” fyldt kirke.

Og Luther spillede lutter Lut
Der er ikke mange, der i dag spiller lut. Der 
er ingen, der kunne drømme om, at ledsa-
ge salmesangen i en dansk folkekirke med 
lutten. Orglet har for længst overtaget den 
dominerende rolle i kirkerummet, og det er 
der mange gode grunde til. Blandt andet at 
instrumentet kan spille rummet op.

I løbet af årets første 3 
måneder er der i alt 4 

arrangementer med re-
formationens musik som 

omdrejningspunkt.

Søndag d. 8. januar sky-
der årets nytårskoncert 
musikåret i gang - bl.a. 
med musik skrevet over 

salmen “Vor Gud han er 
så fast en borg”.

Ved orglets mange piber 
sidder kirkens organist 

som altid ved denne årets 
første koncert.

Årets første rene “reformations-musik-ar-
rangement” finder sted søndag d. 29. januar 
kl. 19.30.
Her får kirken besøg af Coro Misto under 
ledelse af Søren Birch, der, som aftenens 
absolutte hovedværk, vil fremføre Bachs 
motet “Jesu meine Freude”. Musik som er 
en direkte følge af den musikalske ændring, 
reformationen førte med sig. 
Der bliver også plads til at høre et par salmer 
i den udformning, de oprindelig var tænkt, 
og endelig vil Søren Birch dirigere alle, når 
vi alle i fællesskab afsynger nogle af verdens 
første sangbare salmer.
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Litur-hvaffor-noget?
Ordet er liturgi, og det betyder egentlig “of-
fentlig handling”. 
I dag beskriver det måden, vi afholder guds-
tjenesten på. Med andre ord er det en ritu-
al-manual! Og vær helt ærlig med dig selv: 
Du har faktisk ikke noget bedre bud på en 
gudstjeneste end den, der afholdes i kirken 
søndag efter søndag.
Måske vil du gerne tvinge organisten til at 
spille guitar eller lut, men det vil stadig være 
musik. Det er blot et genreskifte. Måske vil du 
have præsten til at sige noget andet end det, 
præsten siger, men præsten vil stadig forvalte 
Ordet. Og du vil kunne servere hjemmebag og 
saftevand, men det vil stadig være altergang - 
bare i en anden iklædning.
Onsdag d. 22. februar kl. 19:30 i Munkesalen 
kommer en af danmarks førende eksperter in-
den for liturgik og musik - Peter Thyssen - og 

holder et interessant foredrag, om hvilket han 
skriver: 
“Foredraget vil behandle grundtankerne i Lu-
thers gudstjenestesyn og den betydning, det 
fik for den danske gudstjeneste efter reforma-
tionen – herunder også, hvordan vi kan bruge 
Luthers tanker om gudstjenesten i dag.”

Nok at gå til.
Der vil være anden musik på årets program 
end reformationsmusik, men årets første ar-
rangementer har bestemt reformationen som 
ledestjerne. 
Kig indenfor til et eller flere musikalske ar-
rangementer og bliv lidt klogere på, hvor vo-
res kirkemusik gennem årene har taget dets 
afsæt. 

Af organist Mikael Ustrup

Krybbestrå

Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Der er ingen lutspillende Luther søndag d.29. januar, men Coro Misto og dirigent Søren Birch samt 
kirkens organist, der vil give  prøver på musik, som er en direkte følge af reformationens nye tanker.
Der skal også synges nogle af verdens første sangbare salmer. 

Formiddagshøjskolens 
Forårsprogram 

I skrivende stund er forårets program end-
nu under udarbejdelse. Det vil ligge klar 
ved første formiddagshøjskole i det nye år 
den 10. januar, men sæt allerede nu kryds 
ved følgende datoer:

10.1. - 24.1. - 7.2. - 21.2. 
7.3. - 21.3. - 4.4. - 

årets udflugt bliver tirsdag d. 25.4. 

Der er ingen tilmelding til Formiddagshøj-
skolen, mød op og vær med. Vi starter altid 
kl. 10.00 og slutter 12.30. Det koster 50,- 
inkl. foredrag og frokost.

Søndagscafe
Søndag den 15. januar kl. 10.00 
(NB: Klostersalen)
Efter gudstjenesten spiser vi frokost sam-
men, og der vil være et spændende fore-
drag v. Erik Kure, organist ved Sct. Nicolai 
Kirke i Vejle, som vil fortælle om Mariager 
Kirkes yngste klokke og kirkens øvrige 
klokkehistorie. De tre klokker er fra hen-
holdsvis 1841, 1639 og 1400-tallet. Han 
fortæller også om Reformationens rolle i 
forhold til klokkerne. Det kan blive spæn-
dende!
Søndag den 5. februar kl. 14.00-16.00
Livskvalitet i kirken og på kroen. 
Med præsten og krokonen fra Kolind.”

Søndag den 2. april kl. 14.00-16.00
Her gæster Mariagerfjord Kammerkor 
Søndagscafeen.

Søndagscafeen foregår i Munkesalen i 
Klostret. Alle er velkomne



Krybbestrå
Vi er det græs, som blev til hø

på mark ved Bethlehem,
det græs, som sol med guld bestrø

og tågen med sin em.

Ved høst det år, som blev år nul,
i stakke blev vi sat,

smørgyldne strå med smilehul
fik månesølv ved nat.

Vi blev et særligt, herligt hø
så blødt som silketæppe

med duft af blomst fra sydhavsø
og let som fjer fra sneppe.

Ved vintertid man med et bundt
lod staldens krybbe fore,

det blev os hø og strå forundt
et under af de store.

Vi blev slet ikke mad for dyr,
som vi forventet havde,

men bolster for en lille fyr,
mens engle sang så glade.

Der jubledes fra himmelhvælv:
”En frelser er os født

til håb for hver en menskesjæl,
al ondskab er forstødt.”

Maria ham i krybben la’
vi varmed ham så trygt;

til stalden hyrder sig bega’
opfyldt af ærefrygt.

Med klare øjne barnet lå
blandt kvæg i ussel stald

trods fattigdom dog højt på strå
blandt engles tusindtal.

Og stjernen sendte lys mod jord
det var en hellig stund:

et barn, et håb på jorden gror
fra strå på krybbebund.

Vibeke Guldberg Madsen
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Farveorgie – og gåsetræk
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Novemberstorme rusker løs 
i blade og i kviste;

hvert træ står snart blufærdigt bart
og holder på de sidste;

en duft så gul og glad ved høst
den bærer blad, der minder
om sommertids grønøjenlyst

og solskinsbrune kinder.
(KEL)

Det var fuldstændig fantastisk at være til i de 
varme og livgivende sensommerdage i mid-
ten af september - vi savnede dem voldsomt i 
august – og troede, at nu var den sommer for-
bi, som ikke havde været så fantastisk, som vi 
havde ønsket. Og i lang tid er det blevet ved 
gode plusgrader, og alt i naturen er vedble-
vet med at være grønt og frodigt – Æblerne 
voksede pludselig, blomsterne i krukkerne 
fik deres andet liv – ja faktisk står mine me-

get flotte fuchsia 
(næsten) stadig 
i fuldt flor her 
i starten af no-
vember, mens 
hortensia for-
søger at over-
trumfe med sine 
douchede pastel-
farver. 

Det er ikke den eneste overdådighed i dette 
skønne efterår- de brændte og gyldne farver, 
der er fremherskende i floraen på denne tid, 
er smukkere end nogensinde – måske fordi 
de har fået lidt ekstra varme og sol, før det 
hele var forbi – endskønt forbi - - tja, noget 
lever jo videre endnu en liden stund - blot i 
anden forklædning. – Tag f.eks den lille fine 
japanske dværgahorn, der jo er vældig køn 
og fin i sommertøjet, men som stråler og glø-

der helt fantastisk i sit efterårstøj.
Bøgetræet, der efterhånden er lidt slidt og 
trist grønt, fremstår i smuk gylden vin-
terdragt, lige før det går i hi. - I bunden af 
vores skovhave i Alstrup krat står en række 
høje smukke vintereg, og de ligner simpelt-
hen et flammehav i orange, luerød, pink og 
alskens brunlige og rødlige nuancer. Øjnene 
tiltrækkes hele tiden af dette farveorgie – det 
er, som man slet ikke kan lade være at se på 
det, fordi man bare bliver så glad af det - - 
bladene drysser stille og roligt og lægger sig 
til hvile i store dynger på jorden – pludselig 
kommer en hvirvelvind, og der er en fyrig 
svingom, hvor alle må være med.

Kigger jeg en anden vej, står en stor sildig 
hæk med de mest gennemsigtige lysegul-
grønne skønne blade og skinner - de rødsorte 
bær har fuglene for længst diverteret sig med, 
og der har været rigtig mange af dem. – Et 
andet sted står paradisæbletræerne med deres 
bittesmå stærktrøde frugter og frister sultne 
fugle, selvom de også har været dér og mæ-
sket sig allerede.
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Jeg har et morbærtræ, og dets blade er særeg-
ne – både i form og farve, fordi deres lysegul-
grønne farve er omkranset af en slags brun 
”sørgerand”, som giver det et helt specielt 
udseende.

Edderkoppespind
Mellem alle blomster, i alle hjørner, midt i 
den blå luft – kort sagt overalt - går der fine, 
fine tråde, der holder de tusinder og atter tu-
sinder af spindelvævstynde spind - en anden 
af naturens ubegribeligt smukke ”blomster”, 
hvis mage ikke findes – og særligt hvis de er 
draperet med naturens egne ædelsten - dug-
gens små perler. –  Så får være, at det kribler 
og krabler lidt i hår og skæg, når man er på 
svampejagt mellem væltede kæmpestammer, 
hvor spindene kan blive meget store, fordi 
der sædvanligvis ikke er nogen til at forstyr-
re spinderiet. – Det er på en anden måde na-
turens magiske evne til at smykke og pynte 
– og det hele er jo en opblussen, før alt er 
forbi - -

Novemberstorme rusker løs
i blade og i kviste;

vort livstræ fældes sikkert snart,
og hjertebånd vil briste,

men korsets træ i Paradis
står grønt som var det sommer;

dér får du det på røvervis,
til den du elsker kommer.

(KEL)

Fugletræk og moshjerter
 Vi tilbragte efterårsferien i Sveriges skær-
gård, og her oplevede vi jo et brandgult Sve-
rige, idet alle birketræerne stod gyldne og 
smukke overalt, hvor øjet rakte. På vore van-
dringer i fjeldet, hvor mosser og laver groede 
i stor mangfoldighed og i stor overflod, fandt 
vore børnebørn et meget smukt moshjerte, 
som de hjembragte og pyntede festbord med, 
idet det var vort guldbryllup, vi fejrede.

Hjemvendt fra Sverige kunne vi så opleve, at 
Danmark i mellemtiden så småt var begyndt 
at gyldne og rødme – og en flyvetur fra Ål-
borg til København viste i al sin overdådig-
hed, at efteråret nu for alvor havde holdt sit 
indtog – det var uendelig smukt fra oven i 
al sin farvemangfoldighed, så vi har virkelig 
fået lov at opleve til overflod.

Denne overflod gælder også gåsetræk! –Vi 
har jo ofte set dem i vadehavet, når de sidder 
i hundredtusindvis på markerne – men denne 

gang har vi oplevet dem i luften på træk. Kile 
efter kile i lange, lange lige rækker – lige me-
get hvor vi kiggede hen, var der nye på him-
len – Jeg mindes ikke at have set så mange 
på træk.
De fleste så vi på himlen ved Limfjorden – fær-
re set heromkring. Det var mestendels grågæs 
og bramgæs – og skønt var synet. – Tidligere 
på efteråret oplevede vi mange canadagæs i 
marsken, de er smukke og ret store (og i øvrigt 
sortlistet og betegnet som invasiv art!)

Selma Lagerlöf igen – igen
Det, at skoven sådan kan pynte sig til fest ved 
vintertide – og særligt ved juletid - er ikke 
nogen nyhed – i hvert fald ikke, hvis man læ-
ser Selma Lagerlöfs legende om juleroserne.
(Som det fremgår af disse spalter, er jeg en 
stor ynder af den skønne gamle dame!) 
Den gamle røvermor, der bor i skoven med 
sin røvermand og sine røverunger, fortæller 
hvordan den store Gøingeskov hver julenat 
forvandler sig til en lysthave for at fejre Vor-
herres fødselsdag – og hun har i den have set 
blomster så smukke og dejlige, at hun ikke 
har vovet at løfte hånden for at plukke dem - - 
Den gamle abbed Hans tager imod hendes 
invitation om at komme selveste julenat og 
opleve – ja, et himmerige, og det gør han. – 
Legenden skal læses for at forstå, hvor vid-
underligt skoven kan pynte sig– og vi læser 
den hvert år til jul. – Jeg tænker netop på le-
genden, når jeg går i skoven og ser, hvordan 
den er ved at forberede sig til højtiden - og 
jeg glæder mig over Guds fråds!

Fortsat godt efterår – og glæderig jul!
Britt Lægsgaard  
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En dejlig historie fra Sødisbakke
På foreningens årsmøde den 27. oktober 
havde vi valgt Den Danske Klosterrute som 
aftenens tema, og vurderet ud fra det gode 
fremmøde kunne vi glæde os over,  at der er 
også er interesse for dette fremsynede projekt 
her i lokalområdet.

Den Danske Klosterrute kan i år fejre 10 
års jubilæum i og med det første bind i en 
guide-bogserie om denne rute blev udgivet i 
2006, - og i den anledning var pilgrimsleder 
Karen-Marie Holst Jannerup inviteret til hol-
de foredrag om projektet, som hun personlig 
har været engageret i lige fra starten.

Karen-Marie m. foto af Den Danske Klosterrute

Karen-Marie fortalte på en meget levende og 
engageret måde både om hvordan ophavs-
manden, cand.mag. i kristendomskundskab 
Jens Kristian Krarup i sin tid fik idèen, og 
hvordan projektet siden har udviklet sig. Den 
Danske Klosterrute er nu på ialt ca. 2000 
km,  og den går - i modsætning til andre in-
denlandske ruter - gennem hele Danmark.  
Ruten beskrives detaljeret i 10 planlagte rej-
se-guidebøger, hvoraf de første 7 bøger nu er 
udgivet.

Michael har mistet sin gode ven, men fik efterfølgende foræret en god oplevelse.

Pludselig en morgen, var Frank her ikke mere. Michael tog en flot afsked med Frank, da Frank 
blev sunget ud, sagde Michael: den lille mand, jeg savner dig. Frank blev bisat fra Mariager kirke, 
Michael var med til at bære Frank ud af kirken, og efter Michaels eget ønske lagde han en rød 
rose på Franks kiste.
Da Franks urne skulle sættes i jorden, blev Michael spurgt om han ville være med til det. Det 
sagde Michael uden tøven, ja!
Vi lader billederne tale for sig selv. Det var en meget god oplevelse for Michael, som gør at nu 
kommer flot videre.
Der skal lyde en stor tak til den kvindelige graver, for den måde hun tog i mod Michael på, og den 
”gode” oplevele hun gav ham. TAK!                               

Med venlig hilsen Michael Andersen og Jannie Davidsen 

Michael mistede sin gode ven Frank, i juni. 
Det er et stort savn, bl.a fordi Michael ikke

 har så mange nære venner.
Michael og Frank, har boet på det samme 

opholdssted, inden de begge to kom på 
Sødisbakke hvor de kom på samme afdeling.
På afdelingen har de haft mange gode timer 
sammen, de kunne lide at sidde sammen og 

f.eks. se fjernsyn, tage på ture, eller bare være 
stille sammen. Michael og Frank har fulgtes 
ad, når Michaels familie på Sjælland skulle

besøges, det betød meget for Michael 
at have Frank med.
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Som Karen-Marie fortalte, så går denne rute 
fra kirke til kirke gennem nogle af Danmarks 
smukkeste naturområder og passerer under-
vejs også  kultur-seværdigheder, samtidig 
med at ruten forbinder de ca. 50 steder i lan-
det, hvor der blev bygget klostre i middelal-
deren, eksempelvis Maribo og Mariager. Bø-
gerne om Den Danske Klosterrute er således 
skrevet til alle, der har lyst til at kombinere 
natur-og kulturoplevelser med mulighed for 
eftertanke og fordybelse, og den næste bog 
der nu står ”for tur” til udgivelse, indeholder 
bl.a. beskrivelsen af ruten fra Viborg til Mari-
ager,  som Jens Kristian Krarup har  navngivet 
som Birgittaruten.

Klosterruten gennem Danmark

I relation til klosterrute-projektet fremhævede 
Karen-Marie også Birgittahuset her i Mariager 
som et godt eksempel på et pilgrimsherberg, 
og som det fremgår  af husets gæstebog, har 
en del af ”vor tids pilgrimme”- eksempelvis 
kirkens gæster fra Hong Kong - denne som-
mer kunnet nyde nogle rolige og fredfyldte 
dage her ved klostersøen. Det var i forbindel-
se med dette besøg også en god oplevelse at 
planlægge en pilgrimsvandring m.v. i et sam-
arbejde, og en meget positiv overraskelse, at 

gæster så langt fra Danmark ikke alene kender 
til H.C.Andersen, men også til både Grundt-
vig og Kierkegaard.

Hong Kong gæster v. Klostersøen 

Èn side fra husets gæstebog.

Som et andet eksempel på gæster i Birgitta-
huset kan nævnes en gruppe kvinder, der van-
drede 4 dage rundt om Mariager fjord i øsende 
regnvejr, hvilket dog hverken afholdt dem fra 
at lave mad på bålpladsen i klosterhaven eller 
miste humøret.

 Anette Klattrup m.fl. ved Birgittahuset.

Det næste på programmet i Birgitta-forenin-
gen bliver julevandringen med Jørgen Kru-
se den 27. dec. kl. 14.00 fra kirkens P.Plads.                                                       
Her vandrer vi ad de små skovstier gennem 
Munkholm og hører undervejs hele fortællin-
gen om de tre vise mænds forunderlige ople-
velser.                         Denne vandring er ef-
terhånden blevet lidt af en tradition, og alle er 
velkommen til at deltage på denne hyggelige 
jule-fortælle-vandring.

Med ønske om en rigtig Glædelig Jul og et 
Velsignet Nytår takker vi for året som snart 
er gået og glæder os til samarbejde, sam-
vær og udfordringer i det kommende år.

f. Birgittaforeningen /
Helga Moos Iversen.

Nyt fra Birgittaforeningen



Der sker i Mariager Kirke (læs mere inde i bladet)

www.mariagerkirke.dk

Händels Messias
Lørdag d. 10. december 2016 kl. 16:00 
Pris 150 kr. 

Concert Clemens & BaroqueAros under ledelse af 
Carsten Seyer-Hansen og Jens Astrup

Billetter á 150 kr. kan købes via www.himmerlandsbilletten.dk 
eller ved henvendelse til kirkens organist. 
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen
.

Unummererede pladser! Dørene åbnes kl. 15:30.
George Friedrich Händel skrev sit 
oratorium Messias i 1742 og siden har 
det været et af verdens mest elskede 
stykker musik. Halleluja!

Børnegudstjenester
 Januar: 

Onsdag den 25. kl. 17.00 
m. efterfølgende fællesspisning 

i Klostret.

Februar
Søndag den 26. kl. 14.00 

m. efterfølgende tøndeslagning 
i Klosterhaven.

Mariager kirkes vinterstudiekreds - 2017
Januar
Torsdag den 12. januar 
kl. 19.30: 
Markus evangeliet. 

Torsdag den 26. januar 
kl. 19.30: 
Matthæus evangeliet

Februar 
(I februar har vi blot en enkel 
studiekredsaften)
Onsdag den 8. februar 
kl. 19.30
Foredrag v. 
Benedicte Hammer Præstholm 
(Bemærk datoen!)

Marts
Torsdag den 9. marts 
kl. 19.30: 
Lukas evangeliet - 

Torsdag den 23. marts 
kl. 19.30: 
Johannes evangeliet. 

Studiekredsaftenerne begynder 
kl. 19.30 – 21.30


