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Jeg tror, de fleste bilister kender det. Man 
kommer kørende fra en sidevej for at dreje 
ind på en større vej, man kigger til begge 
sider, når man nærmer sig krydset, frit lejde 
til begge sider, og så ånder man alligevel 
lette op over, at man stoppede ved hajtæn-
derne, for ud af det blå – ud af den blinde 
vinkel kommer en bil og kører forbi!

Den blinde vinkel, det sammenfald som 
skjuler noget i vores synsfelt, så vi tror, det 
slet ikke er der – dén blinde vinke gælder 
ikke kun, når man kører bil. I år fejrer vi 
500 året for Reformationen. Den 31. ok-
tober 1517 slog munken og senere refor-
matoren Martin Luther sine 95 teser mod 
aflad op på døren til Wittenbergs slotskirke. 
Aflad, var den praksis, at almindelige men-
nesker kunne betale et penge beløb til kir-
ken, det såkaldte aflad, og herved nedsætte 
deres tid i skærsilden. Her blev sjælen ristet 
over sagte ild i tusindvis af år, indtil den var 
renset fra synd og klar til Paradiset. En ind-
bringende forretning for den katolske kir-
ke, som blandt andet finansierede opførslen 
af Peters Kirken i Rom og en uskik, som 
holdt folk fanget i frygt for Gud!

De 95 teser var dog andet end et opråb mod 
afladshandlen, og en venden sig til en kær-
lighedens og nådens Gud. For med sine 95 

teser satte Luther fokus på, hvad der gem-
te sig i den katolske kirkens blinde vinkel, 
nemlig korruption, nepotisme og værst af 
alt misbrug af Bibelen og Kristus! Reakti-
onen fra den katolske kirke var voldsom. 
Luther blev bandlyst og erklæret fredløs, 
men det holdt ham ikke tilbage, snarere 
tværtimod, og bruddet med den katolske 
kirke blev en realitet. I dag har den katol-
ske kirke selv (for længe siden) erkendt den 
blinde vinkel, som 
Luther påpegede.

Men er der en lek-
tie af reformatio-
nen, vi skal holde 
os for øje, når vi i 
år fejrer de 500 år, 
så er det at ”den 
blinde vinkel” ikke 
er et overstået ka-
pitel. Vi skal ikke 
lade os forledes 
til at tro, at vi nu 
selv ser alt gan-
ske klart, om det 
så gælder vores 
kirke og dens liv 
eller det samfund, 
som vi omgiver os 
med og er en del 
af. Vi må og skal 
ikke holde op med 
at stille spørgsmål 
og stille skarpt 
på ting og emner, 
som nogen måske 
tager som selvføl-
geligheder eller 
”Guddommelige 
påbud” eller den 
nødvendige poli-

tik! For den blinde vinkel truer alle steder, 
og er vi ikke opmærksom på den, venter 
der måske en ulykke lige om hjørnet!  

Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

Den blinde vinkel
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Kirken i Verden
I de fire fire udgivelser af kirkebladet i år 
vil vi i vores tema „Kirken i verden“ vende 
blikket fra kirkerne i Hong Kong til kir-
ken i Estland. En kirke og et land der nok 
geografisk er tættere på os, men som står 
med nogle udfordringer, kirkeligt og na-
tionalt, hvis størrelser ligger så fjernt fra 
vores folkekirkelige virkelighed, som hvis 
de lå længere mod øst end Hong Kong!
De fire artikler der vil blive bragt i løbet af 
i år vil på skift være skrevet af menigheds-
rådsmedlem Anneli Parlin og sognepræst 
Annika Laats fra den evangelisk-luther-
ske kirke i Harju-Risti, som ligger i den 
vestlig del af Estland og er en af de få 
voksende lutherske menighed i landet. 
Præsten har de sidste 12 år været Annika 
Laats. Risti menighed har venskabsfor-
bindelser til Christianskirken i Aarhus.
Artiklerne vil fortælle om sognelivet, om 
dets udfordringer, og de udfordringer som 
Estland står i. 

I denne artikel er det menighedsrådsmed-
lem Anneli Parlin, som fortæller: 

Kirken og flygtningene!
Der er meget i gang i vores menighed, men i 
denne artikel vil jeg skrive om arbejdet som 
vi laver med flygtninge. 
Vores menighedsråd besluttede for halvan-
det år siden, at tilbyde at modtage 1-2 flygt-
ningefamilier, da menigheden råder over et 
ubeboet hus, som vi vil gerne bruge til noget 
godt. Vi mente, at hvis alle kirker i Estland 
modtog én familie og omgav dem med om-
sorg og kærlighed, så kunne vi godt klare at 
modtage og integrere de 550 flygtninge, som 
Estland skal modtage. 
Men da det kom i medierne i foråret 2016,  
oplevede vi enorm modstand og had fra 
mennesker, som ikke kender os. Had mod os 
som vil hjælpe og had mod dem, der kom-
mer for at ”ødelægge vores kultur og land”. 
Man har glemt at, for 70 år siden under 2. 
verdenskrig var mange estere nødt til at 
flygte herfra til vesten. Det har krævet me-
get energi at forsvare os og forklare, hvorfor 
vi gør dette.
Samtidig har vi lært mange nye mennesker 
at kende – folk som vil støtte og hjælpe. 
På den måde lykkes det os at indrette en 
lejlighed i huset for en familie -ja ikke kun 
indrette... det blev også til tøj og legetøj for 
børn, madvarer m.m. 
I oktober 2016 modtog vi en muslimsk flygt-
ningefamilie fra Damaskus i Syrien: Bilal 
og Huda, samt datteren Leen på 7 og søn-
nen Bassam på 4 år. Så dyb taknemmelighed 
som hos den familie har jeg aldrig oplevet 
før. Der var mange tårer i alles øjne den nat, 
de ankom og blev indkvarteret i deres nye 
hjem. Familien havde været på vej i halv-
andet år. 

Det hus flygtningene bor i

Man føler sig magtesløs når man hører om 
begivenhederne i Syrien, og selvom vi ikke 
kan gøre forskel dér, kan vi gøre en stor for-
skel for Huda, Bilal og børnene ved at bruge 
tid på at være sammen med dem. De føler sig 
sikre, har fået nye venner og lokalbefolknin-
gen har taget godt imod dem. Datteren går i 
skole, sønnen i børnehave og forældre lærer 
estisk og øver det meget.
De savner deres familie i Syrien, men de er 
glade for al den omsorg og kærlighed, de har 
mødt i Estland. 

Risti kirke

Anneli Parlin (tv), sognepræst Annika Laats (th)
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Selvom det er svært at forstå al den had, 
som vi har oplevet i den forbindelse, kan jeg 
godt forstå, hvor den kommer fra. 
I sovjet-tiden var russerne den priviligere-
de folk i landet. De fik gratis lejligheder og 
bedre jobs og det endte med at næsten halv-
delen af hele landets befolkning var russere.
Mange af dem tog til Rusland efter Estlands 
selvstændighed i 1991, men frygten for 
fremmede og for at de ”overtager” er blevet 
hos den estiske befolkning.
. 
Næste gang vil menighedens præst skrive 
om kirkens andre aktiviteter.
  

Anneli Pärlin
Medlem af menighedsråd i Risti kirke

Voluntør ved Christianskirken i 1995, hvor 
det var muligt at lære dansk 

 

Fakta om Estland
Estland er et lille land ligesom Dan-
mark, men der bor kun 1,3 millio-
ner mennesker. 1 million af dem er 
estisk-talende, og ca. 300.000 er rus-
sisktalende, der flyttede til Estland un-
der Sovjet-tiden. Ligesom mange andre 
ting, var  det også forbudt at gå i kirke. 
Mange præster blev deporteret i 1940-
erne, og kirkene blev lukket eller brugt 
som klubhuse eller idrætshal. 
I dag er Estland et selvstændigt land, 
men undersøgelser viser, at det er det 
mest sekulære land i Europa. Der er 
ingen folkekirke og kun 17% af be-
folkningen tilhører en religion. Af dem 
tilhører de fleste estere den evangelsk 
luterske kirke, og det russiske mindre-
tal tilhører den russisk-ortodokse kirke. 
Der er 166 lutherske menigheder i Est-
land, delt til 12 provstier og 3 stifter, 
ledet af én ærkebiskop. 

Klosterhaven
Om vinteren går havefolket mere eller 
mindre i hi. Vi nåede dog inden jul at få 
gravet ud til to bede langs med pergolaen 
og fik flyttet nogle af de største og mest 
uregerlige klosterurter over i bedet. For at 
holde lidt mere styr på dem blev de plantet 
i gamle murebaljer med huller i bunden.

Når foråret kommer, venter der os et større 
udrednings arbejde, hvor vi skal have lu-
get resterne af de uregerlige planter bort i 
højbedene samt få flyttet om på de tilbage-
værende mindre plante. Desuden skal der 
laves nye planteskilte til alle de planter, 
som ikke har nogen. 

December sluttede med en hyggelig kæl-
derjulefrokost.

Peter Ulrich Toubøl, mail: peter@touboel.dk
.
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Kirkeklokkerne i Mariager Kirke
D. 15. januar blev der afholdt kirkefrokost 
i klostret i samarbejde med Ældre Sagen. 
Allerede sidste år havde Erik Kure, klok-
kenist fra Vejle, gjort os opmærksom på, 
at kirkens yngste klokke blev 175 år, og 
vi bad ham derfor komme og fortælle lidt 
om klokkerne i Mariager kirke ved denne 
lejlighed.

Klokker og klokkeringning har siden indfø-
relsen i Danmark i 900-tallet haft funktion 
som budbringere. Det var kirkens klokker, 
der fortalte de omkringboende, hvornår de 
skulle gå i kirke, hvornår de skulle bede, 
og hvad der skete i samfundet. Klokker-
ne udviklede sig i størrelse, sådan at deres 
manende klang kunne høres i større afstand 
fra kirken.

Den første klokke kom fra den gamle 
klosterkirke ved Glenstrup (fremstillet af 
Magister Nicolaus). Den blev hængt op i 

Mariager Kirke i 1400-tallet, i det katolske 
Birgittiner-klosters tid, og det var de katol-
ske tidebønner, andagter og gudstjenester, 
der blev ringet til, ligesom klokkerne for-
talte om der blev kaldt til fest, død eller 
ulykke. Mange af nutidens ringninger har 
deres udspring i den tid.

I 1529, reformationens tid, begynder man 
at konfiskere kirkeklokkerne for at støbe 
kanoner af dem, og det er sket flere gan-
ge siden i krigstider, men i alle tilfælde har 
man dog ladet hver kirke beholde én klok-
ke. 

I 1600-tallet var Christian IV i krig, men 
alligevel anskaffede Mariager en ny klok-
ke i 1639, faktisk den største klokke vi har, 
fremstillet af klokkestøber Francois Voil-
lardi.  Den tredje klokke kommer først til i 
1841, fremstillet af den da kendte klokke-
støber P.P.Meilstrup.

Kirker har ikke kun mistet deres klokker 
på grund af krige, men også på grund af 
slid. I 2006 konstaterede klokkekonsulent 
Per Rasmus Møller, at den ældste klokke 
havde fået en 60 cm lang revne, og klokken 
blev i 2007 sendt til reparation hos klok-
kestøberiet Thubalka i Vejle. Her sørgede 
man for, at klokken ved en svejsning med 
den rette blanding af kobber og tin bevare-
de sin gode klang, for klokkekonsulenten 
var af den overbevisning, at en ny klokke 
ville blive alt for dominerende i klangen 
i forhold til de gamle klokkers ”mere af-
dæmpede karakter”. Thubalka havde alle-
rede tidligere med held repareret den næst-
ældste klokke.

Klokken fra 1400 tallet.

Klokken fra 1639

I den katolske tid kaldte klokkerne til tide-
bøn otte gange i døgnet, og i Maribo ringes 
der endnu seks gange dagligt ligesom i Bir-
gittinerklostrets tid, men praksis er meget 
forskellig fra sogn til sogn.
I Mariager ringes sol op og sol ned, og 
så ringes der kl. 12. Hvis man synes man 
hører klokken flere gange er det fordi den 
yngste klokke bruges til at ringe timesla-
gene med.
Derudover ringes der én time før højmes-
sen, en halv time før og igen lige før høj-
messen, sammenringningen, som afsluttes 
med bedeslagene, 3x3 korte slag, der i den 
katolske tid var tegn til at afslutte tidebøn-
nen med et Ave Maria, men som i vore dage 
signalerer, at nu begynder gudstjenesten. 
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Der ringes før begravelser, og før bryllup 
er der kimning, en særlig måde at ringe på 
som udtrykker glæde, uafbrudt med mange 
små slag. I mindst 30 minutter, siger Kirke-
ritualet fra 1685, som stadig følges. 
I ritualet er også angivet hvordan der skal 
kimes i forbindelse med kirkeårets vigtig-
ste helligdage. 

Indtil 2009 blev klokkerne betjent manuelt, 
og det kan også stadig lade sig gøre, tovet 
hænger i tårnet. 
Nu er der indført automatisk ringeanlæg, 
som letter arbejdsbyrden for kirkens perso-
nale betydeligt, men om det er godt eller 
skidt for klokkerne diskuteres til stadighed. 
Måske skal man bare være glad for at klok-
kerne ringer smukt for os stadigvæk, kalder 
på os og fortæller, at kirken stadig er fuld 
af liv.

Lene Lundsgaard og Preben Andersen

Kilder:
Kristendom.dk - Lone Lundsgaard
Kirkeministeriets vejledning om klokkeringning
Kirkemuseum.dk – Bendt Gammeltoft-Hansen
Kirsten Nygaard Fabricius, Kirkegårdskontoret
Per Rasmus Møller, Klokkekonsulent
Erik Kure, Klokkenist og organist v. Skt. Nikolai 
Kirke, Vejle

Klokken fra 1841
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Mariager Kirke får besøg af DR kirken

Danmarks Radio sender gudstjenester hver 
søndag kl. 14.00 på DR K, fra forskellige 
kirker rundt i landet.  På denne måde kom-
mer man med DR K rundt i Danmark og får 
vist det mangfoldige gudstjenesteliv i lan-
dets kirker.
5. og 6. søndag efter påske og 10. og 11. søn-
dag efter Trinitatis er det planlagt, at disse 
gudstjenester skal foregår i Mariager Kirke 
med vores betjening og præster!

Optagelserne til disse fire gudstjenester 
finder sted tirsdag den 2. maj og onsdag 
den 3. maj i Mariager Kirke. 
To gudstjenester pr. dag, den første kl. 
16.30 og den anden kl. 19.00. Til disse 
gudstjenester vil vi gerne fylde kirken 
med menighed – så kom og vær med til at 
gøre disse gudstjenester festlige - til glæde 
for alle, der ved fjernsynet skal se med. 

Alle er meget velkomne til at komme og være 
med som menighed. Mariager Kirkes menig-
hedsråd er vært ved et måltid mad mellem op-
tagelserne af de to gudstjenester begge dage.
For at vi kan være så godt forberedt som mu-
ligt mødes vi onsdag den 20. april kl. 19.30 
og synger salmerne til gudstjenesterne igen-
nem. Man er dog velkommen til at deltage i 
optagelserne, selvom man ikke har været med 
til at øve salmerne. 

Der er ikke tilmelding, men man må meget 
gerne sende Jacob eller Stine en SMS eller 
skrive en mail, om hvilke dage man kan del-
tage, så vi har en fornemmelse af, hvor man-
ge vi bliver.  

Lukkelaug
Mariager kirke er en meget populær kirke, 
også om sommeren hvor mange turister be-
søger vores by og kirke. Disse gæster og 
alle byens beboere vil vi gerne byde bedst 
mulig velkommen – nemlig med en åben 
kirke. Fra oktober til marts er kirken åben 
fra ca. kl. 9 til 15.30, og vi ville gerne, at 
kirken i april til september kunne være 
åben helt frem til kl. 19.30.

For at hjælpe os med at holde vores kirke 
åben, søges der frivillige til det nyoprettet 
”Lukkelaug”. Så har du lyst til at hjælpe 
med at holde vores smukke kirke åben til 
glæde både for lokale og turister, så kon-
takt Preben Andersen på telefon: 61 28 17 
26 eller på mail: munkebakken@gmail.
com og hør nærmere – der er både behov 
for folk, der kan lukke jævnligt og en gang 
i mellem.
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Nyt fra kirkegården

Det sidste nye på kirkegården, er at afd. E, 
som ligger lige syd for kirken, nu er færdig 
renoveret. Niveauforskellene er blevet sat 
om, men nu i natursten og ikke i beton som 
de tidligere. Der er blevet plantet nye taks-
hække, og i en periode var gangene sorte 
(knust mørkegrå granit), men vi har nu fået 
lagt et tyndt lag ral oven på. Der er nogle 
gravsteder som mangler at få efterfyldt ral 
efter renoveringen, men det vil blive lavet, 
når grandækningen er fjernet.

Her i vintermånederne har alle kirkegårds-
lågerne været hos et tømrerfirma for at bli-
ve renoveret og få en ny gang maling. Den 
store indgangslåge ved kirkens p-plads, var 
i så dårlig en stand, at vi har fået lavet en 
ny 3-delt låge. Den midterste del af lågen, 
som skal bruges i det daglige, passer nu med 
adgangsstien op til kirken. 
I skrivende stund (sidst i januar) har lågerne 
været på plads i en uges tid, og vi kan se, at 

de mere eller mindre har en grøn/gul farve, 
og ikke den kridhvide som vi bestilte. Vi har 
spurgt ind til hvad grunden er, og der har væ-
ret en ekspert inde over, og vi har så fået at 
vide at den imprægnering som lågerne har 
fået (mod skimmel- og svampeangreb), er 
trukket ud gennem malingen. Men den gule 
farve skulle forsvinde igen i løbet af et par 
måneder, når lågerne får lys og varme. 

Brolæggeren begyndte sidst i januar at 
omlægge gangstien fra p-pladsen og op til 
kirken. De store kørefliser bliver lagt i en 
bredde, så der kan køres med rollatorer, bar-
nevogne m.m. på stien.

Vi har fået beskåret en del på de mindre træ-
er, og der er fjernet vandris på de store træer. 
Et af vores projekter er også at fortsætte med 
at få lavet nye urnegravsteder i afd. C, som 
ligger lige oven for graverhuset. I marts måned vil vi fjerne grandækningen, 

så der kan gøres klar til at plante forårs-
blomster på gravsteder, hvor denne ydelse 
er valgt. Vi plejer at plante inden påske, men 
det kommer igen an på, hvordan vejret er. 
Så er der sne eller er jorden bundfrossen, må 
stedmoderne vente, til der er plantevejr. 

Efter forårsplantningen, er det også ved at 
være tiden til at starte op med renholdelse af 
gravsteder, som vi har aftaler på.

Her om vinteren er der også tid til at kirke-
gårdspersonalet kan deltage i relevante kur-
ser, så der vil være nogle dage, hvor der ikke 
er fuld bemanding på kirkegården. 

Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius
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BØRN OG UNGE
Konfirmandlejr 

Med dette kirkeblad går årets konfirmander også mod afslutningen af 
konfirmandforløbet med konfirmation for A klassen den 30. april kl. 
10.00 og B klassen den 7. maj kl. 10.00. 

Men inden da venter konfirmandlej-
ren den 25. og 26. marts, som tra-
ditionen tro går til vores venskabs-
menighed i Valsbøl i det danske 
mindretal syd for grænsen. 
Konfirmanderne fra Valsbøl var på 
besøg her i Mariager den 4-6 no-
vember, og nu er tiden til genbesøg.

På programmet, hvori konfirmanderne fra Valsbøl også deltager, står blandt 
andet en kirkevandring i Flensburg, hvor både den danske Helligåndskirke 
og den tysk Sct. Nikolaj kirke besøges, undervisning i Valsbølhus, som er 
den danske menigheds sognehus i Valsbøl, aftengudstjeneste i en tysk kir-
ke og Højmesse med den danske menighed og deres konfirmander søndag 
morgen kl. 10.00.

Konfirmanderne får direkte besked.

Baby
Salme-

sang
Første gang 

fredag den 3. marts, 
og herefter hver fredag.

Kl. 10.00 - 12.00
 

Man behøver ikke 
tilmelde sig, man møder 

bare op. 

Spørgsmål kan rettes til 
Stine Tougaard 

61721153

Helligåndskirken, 
Flensborg

Finn, Sognepræsten i Valsbøl

Valsbølhus
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BØRN OG UNGE
BØRNEGUDSTJENESTER 

Onsdag den 29. marts kl. 17.00
Onsdag den 19. april kl. 17.00 ”Påske”

Onsdag den 24. maj kl. 17:00 ”Kristi Himmelfart”

Efter den børnevenlige gudstjeneste er der gratis fællesspisning i 
Klosteret og en aktivitet for børnene efter maden. 

Vi slutter så alle sengetider kan overholdes!

Hvis du vil have en mail i dagen op til næste børnegudstjeneste, 
så send en mail til Jacob på jdkr@km.dk og kom på vores 

”Børnegudstjenste-mailliste”.

I foråret har 18 børn fra 3. årgang på Mariager skole gået til Minikonfirmand i Mariager kirke. 

Der er blevet sunget salmer, genspillet bibelfortællinger, været på tur på kirkens loft og fejret altergang, 
vi har hygget, grinet, spist kage og drukket saftevand – til stor glæde for både mini’er og præster!

Minikonfirmander 



Gudstjenesteliste
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ST: Stine Tougaard./ JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen/KEL: Knud Erik Lægsgaard

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

Marts
05. kl. 10.00 1. søn. i fasten ST
12. kl. 10.00 2. søndag i fasten JDKR
19. kl. 10.00 3. søndag i fasten Kirkefrokost ST
26. kl. 10.00 Midfaste søndag KEL
29. kl. 17.00 Børnegudstjeneste m/fællesspisning JDKR/ST

April
02. kl. 10.00 Maria bebudelsesdag JDKR
09. kl. 10.00 Palmesøndag ST
13. kl. 19.30 Skærtorsdag m. efterfølgende 

brød og vin i kirken
JDKR

14. 10.00 Langfredag JDKR
16. kl. 10.00 Påskedag ST
17. kl. 10.00 2. Påskedag ST
19. kl. 17.00 Børnegudstjeneste  m. efterfølgende 

fællesspisning
JDKR/ST

23. kl 10.00 1. søndag efter påske JDKR

30. kl. 10.00 2. søndag efter påske Konfirmation ST

Maj
07. kl. 10.00 3. søndag efter påske Konfirmation JDKR
12. kl. 10.00 Bededag JDKR
14. kl. 10.00 4. søndag efter påske JDKR
21. kl. 10.00 5. søndag efter påske Kirkefrokost ST
24. kl. 17.00 Børnegudstjeneste m. efterfølgende 

fællesspisning
JDKR/ST

25. kl. 10.00 Kristi Himmelfart JDKR
28. kl. 10.00 6. søndag efter påske JDKR

Juni
04. kl. 10.00 Pinsedag ST
05. kl. 10.00 2. Pinsedag ST

Plejehjemsgudstjenester 
på Fjordvang

Påskegudstjeneste
Fredag den 07.04 kl. 10.30 

Jacob D. Krogh Rasmussen
Fredag den 19.05 kl. 10.00

Jacob D. Krogh Rasmussen

Gudstjenester for Sødisbakke
i Mariager Kirke.

Tirsdag den 18.04 kl. 10.15 
v. Cicilie Inge Poulsen



Andre aktiviteter
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Siden sidst
Døbte

Alberte Haslev Drejer
Max-Emil Rou Winther

Magnus Storm Mikkelsen
Max Grendslev Nielsen
Emma Friborg Ulnits
Lærke Jasmin Nielsen

Havana Lilje Tøffner-Høglund
Laurits Bertelsen Schmedes

Sean Sylvester Hornemann Aagaard

Begravede/bisatte
Inga Jensen

Børge Ejner Jensen Lang
Elisabeth Østergaard Rejmer født Andersen

Karin Elisabeth Zytphen-Adeler
Gerda Mengler født Madsen

Carlo Gunner Poulsen
Niels Erik Nielsen

Karin Margrethe Lillegaard Jensen
Poul-Erik Rysz

Henry Krogh Sørensen
Lizzi Bergliot Sidelmann

Viede
Louise Juul Nielsen & 

Morten Verner Grendslev Nielsen
Pia Drotten & Lars Jørgensen

Marts
01. kl. 08.00 Konfirmanddag, Klosteret
03. kl. 10.00 Babysalmesang, Munkesalen
07. kl. 10.00 Formiddagshøjskole, Klostersalen
09. kl. 19.30 Vinterstudiekreds, Konfirmandlokalet
10. kl. 10.00 Babysalmesang, Munkesalen
12. kl. 11.30 Sogneindsamling, Klosteret
16. kl. 19.30 Orgelkoncert: Den protestantiske koral, Kirken 
17. kl. 10.00 Babysalmesang, Munkesalen
21. kl. 10.00 Formiddagshøjskole, Klostersalen
21. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde, Kirkekontoret
23. kl. 19.30 Vinterstudiekreds , Konfirmandlokalet
24. kl. 10.00 Babysalmesang, Munkesalen
25.-26. Konfirmandlejr, Valsbøl, Tyskland
31. kl. 10.00 Babysalmesang, Munkesalen

April
01. kl. 16.00 Koncert: Duruflés Reguim , Kirken - Entré
02. kl. 14.00 Søndagscafe, Munkesalen
04. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen, Klostersalen
05. kl. 08.00 Konfirmanddag, Klosteret.
07. kl. 10.00 Babysalmesang, Munkesalen
13. kl. 14.00 Påskevandring, P-pladsen
18. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde, Kirkekontoret
20. kl. 19.30 Salme-øvegang til DR, Kirken.
27. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen, Klostersalen

Maj
02. Formiddagshøjskolens udflugt til Viborg
02. DR optager gudstjeneste, Kirken kl. 16.30 & 19.00
03. DR optager gudstjeneste, Kirken kl. 16.30 & 19.00
12. kl. 10.00 Bededagsvandring, Kirken
07. kl. 10.00 Formiddagshøjskole -  Klostersalen
23. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde, Kirkekontoret
26. kl. 19.30 Koncert: Vadstena Klosterkirkes kor, Kirken



7. marts
Matador – en folkelig prædiken 
Ronald Risvig, valgmenighedspræst i 
Aulum-Vindinge-Vind, fortæller om hvor-
dan han i Tv-serien Matador finder bud på, 
at menneskeliv og kristendom kan forenes. 
Hvordan vi og Korsbæks beboere, trods 
intriger og magtkampe, lærer at se os selv 
og hinanden i et forsonende lys.

21. marts  
Forførere og fuglefængere
Opera sunget og fortalt Søren Schelling, 
sanger og musiker, Århus, tager os med 
på en rejse i ord, billeder og sang gennem 
operaens fascinerende univers. Vi kommer 
gennem hele operahistorien, fra forførere 
til fuglefængere, fra vidunderbørn til ver-
densstjerner, gennem brændende operahu-
se til højt betalte kastrerede supermænd.

4.april
Oplæg til udflugt
v. Arndt Jessen Hansen         

27. april
Udflugt til Viborg
Bemærk! Torsdag
(hertil er der tilmelding. Mere senere)

Formiddagshøjskolen forår 2017
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Mariager kirkes 
vinterstudiekreds 

Torsdag den 9. marts kl. 19.30: 
Lukas evangeliet - og et lille kig på 

Apostlenes gerninger
Torsdag den 23. marts kl. 19.30: 

Johannes evangeliet. 
Denne sidste gang slutter vi vanen 

tro med et glas vin og lidt ost.

Studiekredsaftenerne begynder 
kl. 19.30 – 21.30, og begynder med et 

oplæg af præsten, herefter kaffe,
debat og samtale. 

Sted: Konfirmandlokalet, Klosteret.

Der er intet krav om deltagelse i alle 
fem gange, og heller ikke om nogen for-

udkundskaber udover nysgerrighed, 
og lysten til at lære mere om evangelierne, 

og i fællesskab tale om tro og vores 
opfattelsen af den.

Vel mødt til Mariager kirkes 
Vinterstudiekreds 

Der er ingen tilmelding til Formiddagshøjskolen. Mød op og vær med 
kl. 10-12. 
Det koster 50 kr. for foredrag og frokost.
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Søndag den 12. marts inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste 
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag.  
Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

Der er brug for dig
Du kan tilmelde dig som indsamler året rundt. Vi kontakter dig, når indsamlingen nærmer sig, og fortæller dig præcis, hvad du skal gøre. 

Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når vi samler ind. Men der er altid brug for flere, som vil bidrage til en givende søndag på tværs 
af generationer og grænser. Tag en ven med – eller hele din familie - og se, hvem der samler mest ind!

Meld dig som indsamler hos Karen på telefon: 23707393 eller på mail: Karenbaek@hotmail.com 
eller hos sognepræsterne.

Sognindsamling - Gør en verden til forskel

Fem familier en køkkenhave, 
der sikrer mad og indtægt

25 mennesker midlertidigt husly 
efter en katastrofe

30 flygtningebørn næringsrig 
mad i en måned 

Søndagscafé d. 2. april: Mariagerfjord Kammerkor synger forårssange
Kl. 14.00 – 16.00
i Klostret i Mariager
Mariagerfjord Kammerkor synger lige fra 
klassiske korværker til moderne fortolk-
ninger af klassiske popnumre.
Under ledelse af dirigent Anders Olesen.

Der serveres kaffe og kage. Pris: 50,- .

Mød op og syng med, alle er velkomne!



Musik kan være så forskellig og dog så ens!
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Jeg vil i denne artikel skrive om to koncerter, 
som næsten ikke kunne være mere forskelli-
ge. På mystisk vis er de også helt ens. Derom 
senere.

Vi må have et kulturhus
Ikke en jysk by uden et kulturhus. De er over-
alt, og inden nogen nu begynder at argumen-
tere for, at vi kunne bruge pengene bedre, så 
minder jeg lige diskret om udbytteskat for 13 
milliarder og nogle kampfly, som nok skal 
vise sig at blive dyrere end ventet. Så undlod 
jeg at nævne IC4 togene. Vi har penge nok 
og kulturbudgetterne, som udgør en så helt 
utrolig lille del af vores samlede budgetter, 
er måske de penge, der skaber mest glæde.
Guderne skal vide, at man skal være gjort af 
et særligt stof, for at mene at forsvaret - som 
vi vel alle helst ville, at der ikke var brug for 
- ikke giver store mindeværdige oplevelser.
Det gør musikken og kunsten til gengæld. 
Om det er den største symfoni eller det lille 
barn, der for første gang viser sin kunnen på 
klaver eller violin. Det er sand glæde.
I Mariager skal vi nu ikke have et kulturhus. 
Vil man høre kammermusik, er Hobro mu-
sikforenings fremragende koncerter kun 13 
km. væk, og har du mod på at bevæge dig ind 
i Mariagers højeste bygning, emmer kirken 
af musik enten til gudstjenester eller koncer-
ter.

Reformationsår og reformationsmusik
Torsdag d. 16. marts spiller jeg - gab - en ga-
bende kedelig orgelkoncert i kirken. 
Fem kedelige kirkelige værker over fem ke-
delige salmer, som næste ingen mennesker 
kender. Gab.
Det sjove er bare, at musikken er alt andet 
end gabende kedelig. Det samme kan siges 
om salmerne.
Musikken er festlig; den er sørgelig; den er 

ekstrovert, og den er introvert. Med andre 
ord er den ligeså mangfoldig som menneske-
livet er og bør være.

Mening i galskaben
En parodi er kun sjov, hvis man ved hvem 
der parodieres. Ulf Pilgaard er ofte god for 
en sjov parodi, men hvis ikke man kender 
Poul Nyrups talegaver, går man unægtelig 
glip af noget af det sjove, når Ulf Pilgaard 
laver sin Poul Nyrup parodi.
Med en musisk parodi - eller variationsræk-
ke, som er det rette navn i musikken - forhol-
der det sig lidt anderledes. 
Du kan godt høre noget musik, der giver dig 
en oplevelse, uden at vide noget om musik-
ken.
Dog hjælper det en lille smule, hvis man ken-
der baggrunden. Ved koncerten med barok-
ke koralbearbejdelser spiller jeg fem værker 
over salmer, som tidligere har været meget 

anvendt i den lutherske gudstjeneste. Det er 
de ikke længere, og sådan er det bare! Tider-
ne skifter. Præsterne, som jo vælger salmer-
ne, vælger nyere salmer og fint med det, men 
den musik, der er bundet til de ældre salmer, 
mister langsomt betydning, og det er lidt 
synd, for det er god musik. 

Alternerende praksis
I gudstjenesten er der altid en, der taler (for-
uden Vorherre, men Han får lige en kort ti-
meout). Enten siger præsten noget, eller også 
siger menigheden noget - godt hjulpet af or-
ganisten. Ud fra en rationel betragtning kun-
ne man spare lidt penge på lønkontoen ved 
at lade organisten møde søndag fra kl. 10.00 
-10.30 og spille, hvad der skulle spilles. Så 
kunne præsten møde ind kl. 10:30 og ordne 
resten. (Så bestemmer præsterne også selv, 
hvor lang gudstjenesten bliver). 

Et meget tidligt tryk af Luthers salme om den menneskelige glæde ved, at djævlen er besejret: “Nu 
fryde sig hver kristen mand, og springe højt af glæde”.
Buxtehude har bearbejdet dette melodistof i en 15 minutter lang meget afvekslende koralvariation, 
som kirkens organist bl.a. spiller ved koncerten d. 16. marts kl. 19:30.

Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk
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Gudstjenesten såvel som enhver samtale le-
ver dog af omskifteligheden. I kirkelig hen-
seende har man gennem tiderne kaldt dette 
fænomen for ”alternerende praksis”.
Ved koncerten torsdag d. 16. marts kl. 19:30 
medvirker kirkens kor og organist Anders 
Olesen - som fra kirkens lille orgel spiller 
og synger de salmevers, hvorover jeg spiller 
de tilhørende orgelvariationer. Lyd fra både 
kirkens østre og vestre ende i en alterneren-
de praksis.

Katolsk dødsmesse - gab
Er koncerten med orgelkoraler ærkeluthersk, 
er koncerten med Durufles requiem det stik 
modsatte. 
“Requiem aeternam dona nobis pacem”, 
som betyder “Herre giv dem den evige hvi-
le” , er de første ord i ethvert Requiem, og 
de er altid smukt komponeret. Det handler jo 
om den uundgåelige død, og den behandler 
komponisterne altid utroligt respektfuldt. 
I gamle dage var requier en del af den ka-
tolske gudstjeneste, men med årene blev 
requier til koncertmusik. Duruflés Requiem 
fra 1947 er nok hans fineste og oftest opførte 
værk.
Det tager sit udgangspunkt i den gregorian-
ske melodiks særegne kvaliteter, og kombi-
nerer det med en moderne modal harmonik, 
der smyger sig nænsomt omkring det melo-
diske forlæg, samt en højt udviklet polyfoni.
Ole Faurschou dirigerer Akademisk kor fra 
Aarhus, og orgelstemmen varetages af Phil-
lip Aggesen. Foruden requiet synger koret 4 
mottetter af Francis Poulenc.
Koncerten finder sted lørdag d. 1. april kl. 
16:00, og der tages en beskeden entré på 50 
kr., og jeg tør godt love en stor oplevelse el-
ler pengene tilbage. 

Forskelle og ligheder
Det er til at få øje på, at den ene koncert er 
luthersk den anden katolsk. Barok og ro-
mantik er også et modsætningspar, ligesom 

den ene koncert med orgel i centrum den an-
den med kor, men ligheden er faktisk mere 
slående end forskellen.
Ligheden er ganske enkelt, at det er god mu-
sik. Musik der er skabt til at fornøje, selvom 
begge koncerters værker på sin vis er bestil-
lingsværker. 
Barokke koraler bestilt til gudstjenestebrug 
- og requiet bestilt af Vichy-regeringen ef-
ter 2. verdenskrig, som en påmindelse om at 
krig altid medfører død og sorg. Herre giv 
dem den evige hvile.

Live-musik
Prøv lige engang at tænke på, hvor få offent-
lige “live-musik” tilbud, der faktisk er i Ma-
riager. Med fare for at glemme nogen eller 
noget, er der Rytmus’s arrangementer i Den 
gamle Biograf, lidt livemusik på restauran-
ter og ved udedørs begivenheder i sommer-

halvåret, og så kirkens koncerter.
Hvis du hellere vil sidde derhjemme og 
streame perfekt indspillet musik, så er der jo 
intet at gøre ved det. Vil du derimod risikere 
noget, så gå til koncert i Mariager kirke. Vi, 
der opfører musikken, risikerer noget hver 
gang. Vi yder vores ypperste - med risiko for 
småfejl - for at musikken skal skabe glæde. 
Så enkelt er det.

Musikken er et af livets vigtige kulturhuse. 
Brug det. En dag hviler vi evigt, og så er det 
for sent.

Af organist Mikael Ustrup

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

Akademisk kor Aarhus er et af landets førende klassiske amatørkor. Koret har de seneste år turnéret til 
New York, Kina, Spanien, Østrig, Norge, Sverige og England, og stået bag adskillige anmelder-roste 
cd’er, oratorie- og messeopførelser, senest ‘Ein deutsches Requiem’ i St-Martin-in-the-Fields i Lon-
don, oktober 2015.
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Den gamle rose

Hvorfor spise frokost alene efter gudstjenesten søndag, 
når vi kan spise sammen!?

Søndag den 19. marts og søndag den 21. maj byder vi på rugbrød, 
leverpostej, pølse og lidt ost efter gudstjenesten, 

så vi i fællesskab kan nyde frokosten.
Skærtorsdag, den 13. april, er der traditionen tro frugt, brød og vin i kirken 

efter gudstjenesten kl. 19.30.

Kirkefrokost 

Menighedsrådsmøder
21. Marts kl. 17.30
18. april kl. 17.30
23. maj kl. 17.30

Mødested: Kirkekontoret.
Menighedsrådsmøderne er offentlige.

Dagsorden og referat kan findes 
på Mariagerkirke.dk



Den gamle rose
Den gamle rose havde mistet farve, duft,

den hang på stilken i sin visne dragt,
den snapped’ efter vejrets milde luft,
erindrende sin ungdoms fulde pragt.

Den så mod jord, mens kronens blade rynked’,
hvor før den havde blomstret rank og fri,
den sukked’ dybt, når bierne den ynked’,

imens de fløj dens støvfang rent forbi.

Den tænkte på de fordums glade dage
med fest og farver, lidenskabens ild,
nu havde den blot rynkerne tilbage,
de viste dog, dens liv var ikke spild,

for hver en fure, hvert et falmet blad
bar præg af levet liv i nød og lykke,

hver rynke rummed’ sorg og livslyst glad,
var skrin, der gemte mangt et kostbart smykke.

Nu glæder den sig ved de knopper små,
der spirer frem på stammen, hvor den sad,

de borger for, at slægten vil’ bestå
med røde, stærke, smukke rosenblad’.

Den gamle rose tog imod sin skæbne,
som ændrede dens glatte overflade

den lærte snart med tålmod sig bevæbne
og byggede mod bladlus barrikade.

Den har en drøm, nej, rettere en tro
på fortsat vækst på Evighedens sletter;

her vil den med de andre roser gro
i sol og stjerneklare sommernætter.

Den håber sig en plads i Rosengården
med alle fordums sanser fuldt intakt

hvor den i gry, en nådemættet morgen,
har knop i spring, på ny til live vakt.

Med sjælen fyldt af fremtidshåb og –tro
samt fortids rige fond af levet liv

i samklang med de skud, der om den gro’
får rosen ald’ren sat i perspektiv.

Vibeke Guldberg Madsen
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Fremmede fugle
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Musvit/Lille strofe i januar

Hør! En fugl gennem disen
som de lyse dages lyd.

Sendebud som fløj fra himlen
tak for gråvejrsdagens fryd.

Lille lyd så ganske ene
prikker på den grønne hud.

Vintergæk i puppehylster
bred din hvide vinge ud.

Hør musvit! Du sliber stadig 
på din tones spidse klang.

Væk erantis dybt i jorden
med din forårs solosang.

Væk mit håb om lyse tider
håb om lærkesang i sky.

Håb om kærlighed som kommer
i et solfyldt morgengry.

Dette smukke lille digt står at læse i digtsam-
lingen ”Det tidlige lys” af Inge Hertz Aare-
strup, netop udkommet her i starten af 2017 
– og det gav straks inspiration til mit indlæg i 
kirkebladet denne gang.

Vi har her i omegnen af Alstrup krat boende 
nogle fremmede fugle fra Eritrea – og vi hå-
ber, de bliver standfugle som musvitten og 
solsorten, som beriger os hele vinteren i vore 
haver.

De ”fremmede fugle” har boet i Mariager et 
år nu, de går i sprogskole, er i praktik/eller har 
fået arbejde. De er blevet en del af bybille-
det, når de på deres røde cykler aser og maser 
op ad Havndalbakken til og fra byen, bussen, 
biblioteket, praktikken og arbejdet. Nogle af 
dem er i gang med kørekort, så de kan have 
større chancer, når de skal søge arbejde. Flere 
af dem afslutter sprogskole til sommer, så de 
kan arbejde fuldtids – nogle går på sprogskole 
om aftenen, fordi de allerede har fået arbejde. 

En stor flok af støttepersoner er med til at sør-
ge for, at de unge mænd får så megen hjælp 
som muligt til at komme videre med deres liv 
her i Danmark, mens de venter på deres fami-
lier. De fleste af dem har kone og børn (nogle 
har børn, de aldrig har set, da de flygtede fra 
militærregimet i Eritrea, mens deres koner var 
gravide). Ingen af dem kan vende tilbage, da 
de vil blive smidt i fængsel – torteret eller bli-
ve dræbt, fordi de flygtede fra den påtvungne 
militærtjeneste. 

Nogle af konerne og børnene er kommet ud af 
Eritrea og lever en kummerlig tilværelse i en 
camp i Etiopien eller på må og få hos behjer-
tede mennesker i Sudan og Israel, mens de 
venter på at få lov til at komme til Danmark 
til deres mænd og fædre. – Det er forbundet 
med stor fare at flygte ud af Eritrea – dels pga 
af militær og politi – og dels pga de vilde dyr, 
der lever overalt i bjergene i Eritrea – og en 
kvinde alene på flugt med et barn eller to ud-

sætter sig for store risici. – En af kvinderne 
forsøgte sig, blev ”taget” nær grænsen og sat 
kortvarigt i fængsel, men da hun havde et barn 
at tage vare på, kom hun hurtigt ud. – Efterflg. 
er en slags vagt blevet sat på hende – og hvis 
hun undslipper ham, får han straffen.

De fleste af de unge mænd her i Alstrup og 
omegn er kristne, og således er alle deres atte-
ster – fødsels-, dåbs- og vielsesattester udstedt 
af kirken – nøjagtig som i Danmark, hvor kir-
ken jo foretager den registrering – men på sta-
tens vegne! – Når der søges familiesammen-
føring, er man i Udlændingestyrelsen begyndt 
at sætte spørgsmålstegn ved gyldigheden 
af disse attester – selvom de foreligger med 
den pågældende kirkes helt officielle segl og 
stempel, og det er jo lidt pudsigt, at det sker 
i et land, hvor netop kirkeregistrering er den 
gyldige! 

Det har desværre haft nogle ret fatale konse-
kvenser for mange eritreiske familier. I an-
søgningsskemaet – som består af 30 tætskrev-
ne sider – står klart, at hvis man er gift, er der 
ét bestemt skema om forsørgelse, man ikke 
skal udfylde– ergo udfylder man det ikke, når 
man er gift. – Da man så altså begyndte at 
sætte spørgsmålstegn ved gyldigheden af dis-
se vielsesattester, fik alle ansøgere - der havde 
udfyldt korrekt – brev om, at deres ansøgning 
IKKE var korrekt udfyldt, da de manglede at 
underskrive det pågældende skema om for-
sørgelse – og således blev sagsbehandlingen 
yderligere udsat en del måneder (igen – der 
var allerede gået adskillige måneder) - - 
Bedre er det ikke gået med anerkendelse af 
fødsels- og dåbsattester – hvis man ikke kan 
fremskaffe et officielt id-kort på barnet (og 
det kan man ikke), forlanges der nu, at barnet 
skal DNA-testes! – Adspurgt hvorfor, svarede 
Udlændingestyrelsen, at ”de ta’r jo både sø-
sterens og broderens børn med, og det kan vi 
jo ikke ha’!!!”
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Solsorten øver på gavlen
på en kontrastrig koncert,

alle er indbudt i aften,
Skaberen selv er vor vært.

Sol over onde og gode
regn over jordens palet

falder fordelt på vor klode,
uanset uret og ret.

Sol under aftenhvid sommer
flyder i farverig flod,

Frelseren farved´ som dommer
hvid hver og en med sit blod.

Når solen stiger en morgen,
hører vi himmelkoncert,
solsorter synger i farver,

Frelseren selv er vor vært.
(KEL)

En DNA-test kan ikke foretages i Eritrea 
(for hvad skal den bruges til??) – så kvin-
derne skal rejse til den danske repræsen-
tation i Etiopien (alternativt den norske i 
Sudan) for at få den foretaget, og hvis de 
stadig opholder sig i Eritrea er det en umu-
lighed, for det er for mange af dem flere 
dagsrejser på tværs af landet og over græn-
sen (og tilbage igen, da de ikke har noget 
sted at bo i Etiopien, mens de venter på af-

gørelsen fra Danmark, som kan tage meget 
lang tid endnu - -  – selvom de nu endelig 
måtte være kommet over grænsen) – Altså 
endnu en gang forhales sagsbehandlingen 
yderligere en del måneder.- Imens går vore 
”fremmede fugle” rundt og bliver mere og 
mere desperate, fordi de ikke kan forstå, at 
når de har opfyldt alt, hvad de er blevet bedt 
om – skolegang, praktik, uddannelse – og 
ikke mindst det hellige over alt helligt: At 
få et arbejde så de kan forsørge sig selv og 
deres familier - - - hvorfor må de så ikke 
komme hertil NU?!   

Væk mit håb om lyse tider
håb om lærkesang i sky.

Her ved Kyndelmissetid, som jo er vinte-
rens knudepunkt, hvor alt næsten er gået i 
stå –mørket er mere end mørkt, og det er 
koldt og diset – så er dagen alligevel tiltaget 
med hele 2 timer!! – Og det kan da mær-
kes og ses – håbet om lyse tider er pludselig 
ikke længere kun en drøm.

Sådan vil jeg også ønske, at vore ”frem-
mede fugle” føler det, at optimismen må få 
plads, og vi går mod lysere tider - at lærke-
sangen fra en åben himmel er identisk med 
håbet om en fremtid for dem og deres fami-
lier, mens de forsøger at lære tonen i vort 
sprog, så de kan synge med i ”fuglekoret” 
– her i Alstrup og omegn. 

I hækken har en solsorthan,
i læ af brune bøgeblade,

smughørt, hvad lærkesang kun kan
med forårstroens sangkaskade.
//:Et lys for alle jordens folk,

for alle mørkets sjæle://
(KEL)

Godt og håbefuldt forår!

Britt Lægsgaard
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Nyt fra Birgittaforeningen

I sidste nummer af kirkebladet fortaltes om 
vandringen på Den danske Klosterrute fra 
2. påskedag gennem hele Danmark. Dét kan 
der i dette nummer følges op på, idet der 
netop i skrivende stund er afholdt møde i 
Mariager om vandrestafettens ankomst her-
til i august måned og dens videre færd efter 
en hviledag her. Og der er helt bogstaveligt 
tale om en stav, der bliver nyskåret til stafet-
vandringen fra Helsingør til Frederikshavn 
og overdraget til nye vandrere ved hver af-
slutning af en etape.

Stafetten når Viborg den 17. august og på 
hviledagen dér, den 18., er der en reception 
i anledning af udgivelsen af bog nr. 8 i se-
rien om Den danske Klosterrute, som netop 
indeholder ruten Viborg-Aalborg, der ved 

Birgittaforeningens mellemkomst er blevet 
lagt om ad Mariager og videre over Had-
sund og nordpå til Aalborg. Den oprindelige 
idémand og udgiver af de første 6 rutebøger, 
Jens Kr. Krarup, tidl. forstander på Løgum-
kloster Højskole, har døbt ruten Viborg-Ma-
riager ”Birgittaruten”, hvilket vi er meget 
glade og taknemmelige for og også lidt stol-
te af! Bog nr 7 er forfattet af Gunnar Kasper 
Hansen, tidl. forstander for Løgumkloster 
Refugium, og han er for tiden i området for 
at tjekke sine optegnelser og gøre dem en-
delig klar til trykning. Vi ser med spænding 
frem til at få et eksemplar i hånden.

Strækningen Viborg-Mariager tager 4 dage, 
og alle er hermed inviteret til at gå med, alle 
eller få dage. Dog vil jeg allerede nu ger-
ne opfordre til at være med til at modtage 
pilgrimsvandrerne, når de den 22. august 
ankommer til byen, og gå det sidste stykke 
med dem og ind i kirken under afsyngelse af 
Dejlig er jorden. Det er altid en meget stærk 
og helt speciel oplevelse. Men nærmere her-
om i næste kirkeblad.

Siden sidst har foreningen haft sin egen og 
efterhånden traditionsrige Hellig tre kon-
ger vandring. 38 deltagere i alle aldre samt 
en hund gik med i det milde vintervejr og 
lyttede opmærksomt til Jørgen Kruses op-
læsning af Johannes Møllehaves rimede for-
tælling om, hvordan de tre vise mænd trods 
mange forhindringer alligevel nåede frem 
til jul. Vi afsluttede i Munkholmanlæggets 
pavillon med at synge Dejlig er den himmel 
blå. Forfriskende at komme ud af julestuer-
ne og få nogle af julekalorierne brændt af!
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Birgittaforeningens næste arrangement er 
en vandring skærtorsdag, den 13. april med 
temaet GÅ! Vi vandrer fra kirkens p-plads 
kl 14 og ad Birgittaruten, så at sige baglæns, 
indtil Lunddalsgården, hvorefter vi går mod 
fjorden og slutter af i Munkesalen med sup-
pe og sang. På vandringen vil vi gøre nogle 
ophold og læse sekvenser fra Biblen, der 
handler om dét at gå. Vi vil undervejs også 
gå stillevandring. Det betyder, at vi uden at 
sige noget går i én lang række efter hinan-
den og med en tilpas afstand, så hver enkelt 
får rum til både at være sig selv og samtidig 
mærke sin tilstedeværelse i fællesskabet. 
Dét giver os mulighed for at fordybe os i 
vore egne tanker, reflektere over teksten, 
der lige er blevet læst eller bare at være, 
være i og nyde Guds frie natur, der til dén 
tid er på vej til at springe ud.

Sidste år udnævnte vi i et samarbejde med 
pilgrimsforeningerne omkring os St. Bede-
dag til at være ”Pilgrimmenes dag” med en 
vandring, hvortil vor tids pilgrimme, flygt-
ningene, blev specielt indbudt til at gå med. 
I år starter vi bededagen, fredag den 12. 
maj, med gudstjenesten i Mariager Kirke 
kl 10 og bliver derefter ledt gennem Munk-
holmanlægget af dagens prædikant, Jacob 

D.Krogh Rasmussen. Han lægger under 
vandringen op til dialog og refleksion over 
de 7 pilgrimsord, langsomhed, enkelhed, 

bekymringsløshed, 
frihed, stilhed, fæl-
lesskab og åndelig-
hed. 
Vi slutter i Munke-
salen, hvor vi sam-
men spiser suppe og 
runder vandringen 
af.

Vi ser frem til at få hul på årets vandringer 
og også til at følge stafetvandringen, der går 
i gang fra Helsingør 17. april.

Med pilgrimshilsenen Pax et bonum/fred 
og alt godt på vej mod foråret - vel mødt 
derude - 

f. Birgittaforeningen Anni Engedal



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

www.mariagerkirke.dk

I Kristi Himmelfartsferien kommer Vadstena Kirkes kor og giver en lille uformel koncert i den ene af 
Danmarks to Birgitta-kirker. 

Hvad der er på programmet er ikke fastlagt endnu, men mon ikke der bl.a. er svensk kormusik på programmet. 
Andet ville være mærkeligt.

Koncerten finder sted fredag d. 26. maj kl. 19:30 og der er gratis adgang.

Besøg af Vadstena Klosterkirkekor - fredag d. 26. maj kl. 19:30

Mariager Kirke får besøg af DR 

Kom og deltag i gudstjenester og optagelser:
2. maj kl. 16.30 & kl. 19.00
3. maj kl. 16.30 & kl. 19.00

Danmarks Radio sender gudstjenester hver søndag kl. 14.00 på DR K, fra forskellige kirker rundt i landet.  
På denne måde kommer man med DR K rundt i Danmark og får vist det mangfoldige gudstjenesteliv i  dets kirker.
Den 5. og 6. søndag efter påske og 10. og 11. søndag efter Trinitatis er det planlagt, at disse gudstjenester fra 
Mariager Kirke skal vises i fjernsynet.

Læs mere om dette spændende arrangement på side 8


