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I begyndelsen af konfirmandforberedelsen 
spørger jeg altid konfirmanderne: 
”Hvordan forestiller du dig, at Gud er?” 
Ret hurtigt kommer disse to svar: 
”Han er faren til Jesus!” og 
”Han er skaberen!” 
Begge dele kender konfirmanderne fra tros-
bekendelsen, som vi siger i kor. Men ellers 
er det er ikke så nemt at sige noget præcist. 
Ingen har julemandsforestillinger om en 
gammel mand med langt hvidt skæg. 

Vi er heller ikke lovet at se tydeligt, hvordan 
Gud ser ud – faktisk er vi lovet, at vi først 
senere, ved verdens ende, skal møde Gud 
ansigt til ansigt. Derimod kan vi se og lytte 
til Jesus, som er Guds udtrykte væsen. Alt-
så, det må betyde, at Gud må være mild og 
sagtmodig, solidarisk med de udstødte. Han 
hjælper de fattige og syge, han er kærlig og 
opofrende.

Da vi nu ikke kan se Gud, er det måske mere 
rammende at sige, at Gud er ånd – hvad det 
så må betyde? 
Der er ikke et enkelt svar. Men Gud har 
mange sider. I bibelen er han beskrevet med 
personlige træk - far, forløser, sejrherre, 
dommer, beskytter, konge m.m. - og Gud 
er også beskrevet som klippen, kildevældet, 
lyset, ordet m.m. 

For at hjælpe konfirmanderne placeres 45 
billeder på bordene. Og nu lyder opgaven 
’Find et billede, som beskriver Gud eller en 
del af Gud?’ – og så går det nemmere med at 
fortælle om det, vi tror, om Gud.

Her er nogle eksempler fra billederne:
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Jeg tror, at det er en god idé at overveje, 
hvilket gudsbillede vi bærer rundt på. 
Som hospicepræst hørte jeg, hvordan men-
nesker til allersidst begynder at spekulere 
på, hvordan Gud mon er. Det viser sig, at 
mange forbinder Gud med deres egen far. 
Hvis ens far har været streng, så bliver Gud 
nemt forbundet med ubarmhjertighed. Hvis 
ens far har været kontrollerende, så bliver 
Gud nemt gjort til en ubehagelig politi-
mand. Hvis ens far var forhandleren (’noget 
for noget’), så overvejer man måske, om det 
er en mulighed - på falderebet - at skænke 
en stor sum penge til værdigt trængende. Og 
hvis ens far var kærlig, tålmodig og forstå-
ende – ja, så dukker der ofte en imødekom-
mende Gud frem i ens forestilling om Gud. 
Det er ærgerligt, hvis vi det meste at livet 
bærer rundt på en ubehagelig forestilling 
om Gud. Det vil holde os på behørig afstand 
af troen alt for længe - og i virkeligheden 
helt uden grund.

Sognepræst Edith Mark
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Kirken i Verden
I dette kirkeblad skal vi kigge indenfor i den 
lutherske kirke i Betlehem, Julekirken. Jeg 
har besøgt kirken mange gange – og ikke 
mindst har min mand arbejdet mange år for 
at støtte Det Internationale Center, som den 
lutherske kirke i Betlehem står bag. 

Kirken er meget mere end søndagsgudstje-
nester. Kirken står for et omfattende diako-
nalt, socialt og samfundsopbyggende arbej-
de, og det sker i form af: 

• Uddannelsesvirksomhed helt fra børneha-
ve til og med college (skolerne er inspireret af 
den grundtvigske tanke om det levende ord og 
æstetiske læreprocesser)

•’Kreativ modstandsbevægelse’ i forhold til 
den israelske besættelse af de palæstinen-
siske områder (kirken insisterer på retfærdig-
hed, kæmper for den palæstinensiske identitet 
– kirken forsøger at fremme et ægte håb, som er 
baseret på tro og ikke på tvivlsomme politiske 
udsagn)

•Aktiviteter for kvinders ligestilling (fx hu-
ser man landsholdet for kvindefodbold) 

•Omsorgsarbejde blandt de ældre (mange æl-
dre bliver ensomme, da de yngre familiemedlem-
mer emigrerer pga. det ringe eksistensgrundlag)

•oplysningsarbejde både nationalt og inter-
nationalt (se mere om hele virksomheden på 
http://www.diyar.ps/ ) 

Den lutherske kirke er en af de største ar-
bejdspladser i Betlehem - og dét til trods 
for, at kirken kun har nogle få hundrede 
medlemmer. Kirken involverer sig imidler-
tid med de lokale borgere i Betlehem – dvs. 
både med muslimer og med kristne fra an-
dre kirker. 

Betlehem er på en ny måde blevet et af ver-
dens brændpunkter i konflikten mellem Is-
rael og Palæstina. Måske sidder mange af 
os med et mytologisk billede af stalden med 

den nyfødte Jesus og Betlehemsstjernen 
over – med et billede fra børnebibelen. 

Betlehem anno 2019 har en befolkning på 
ca. 20.000. I 1947 var 80 % af byens befolk-
ning kristne arabere, nu er de nede på ca. 20 
%. Byen er lukket inde bag en ca. 8 m høj 
mur. Det er alt andet end smukt – men dog 
en fin opslagstavle. 

Mange palæstinensiske borgere i Betlehem 
har aldrig været i Jerusalem, som ligger 
blot 7 km borte. Omvendt sætter israelerne 
(bortset fra dem, der er i militærtjeneste) nø-
digt deres ben på Vestbredden eller i Gaza 
– israelerne holder sig til de mange bosæt-
telser, som er beskyttet af israelsk militær 
og har særlige veje, som kun må benyttes 
af israelere. 
Hvis en palæstinenser har behov for at kom-
me ind i Israel, skal han søge om det. Det 
gælder både muslimske og kristne palæsti-
nensere. Og det er langt fra alle, der opnår 
tilladelse. Den officielle israelske begrun-
delse for restriktionerne er spørgsmålet om 
sikkerhed. Men det er et faktum, at palæ-
stinenserne er berøvet helt elementære men-
neskerettigheder, hvoraf deres manglende 
bevægelsesfrihed er at sammenligne med 
apartheidlignende tilstande. 

Tilbage til Julekirken
I den gamle bydel af Betlehem midt i basa-
ren ligger Julekirken.  

Det er en fantastisk oplevelse at komme til 
højmesse i Julekirken søndag formiddag. 
Liturgien er som i en evangelisk-luthersk 
folkekirke – det foregår bare på arabisk. 
Salmerne akkompagneres af kirkens gamle 
orgel, men uden arabiske sprogkundskaber 
forstår man ikke teksten. Det sker dog me-
get ofte, at der kommer engelske eller tyske 
informationer og velkomsthilsner, da der 
som regel er gæster fra hele verden. Af og til 
er der musikalske indslag fra børn og unge, 
der optræder med sang ledsaget af flygelet. 
Efter gudstjenester er der kirkekaffe – fuld-
stændigt som i Mariager Kirke. 

I formiddagshøjskolen d. 19. februar kan 
man høre meget mere om ’Betlehem i går og 
i dag’, idet min mand, sognepræst Niels-Pe-
ter Jacobsen, kommer og fortæller om ste-
det og situationen.



Venskabsaftaleunderskrivelse-gudstjeneste!

Mariagerfjord Kirkehøjskole
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Som det sikkert vil være læserne bekendt 
har der gennem flere år været en god kon-
takt mellem Dereham and District Team 
Ministry i Norfolk stift i England og Ho-
bro-Mariager provsti. 
Et venskab der har budt på gentagende 
besøg både i Dereham og i Mariager af 
medlemmer af menigheden, menigheds-
rådsmedlemmer og præster. Dette venskab 
på tværs af Nordsøen bliver nu yderligere 
forseglet med en officiel venskabsaftale. 
Hermed forpligter vi os på at fortsætte ven-
skabet mellem vores kirker og menighe-
der, ikke blot i tanken, men også i konkret 

handlen gennem fortsatte besøg og udveks-
ling af tanker og måder at være kirke på i et 
moderne samfund. Netop dette er styrken 
i et venskab kirker imellem, for når man 
oplever andre kirkers måder at være kirke 
på, kommer man uvilkårligt til at reflektere 
over den måde, vi selv er kirke på, og det er 
sundt. For nogle ting har vi glemt, hvorfor 
vi gør, og måske kunne vi lige så godt gøre 
det på en anden måde, og andre ting kan 
der aldrig rykkes ved, for de er en del af 
vores kirkes inderste liv og sjæl. 
Underskrivelsen af venskabsaftalen i Eng-
land finder sted søndag den 24. marts i 

Dereham, hvor sognepræst Jacob D. Krogh 
Rasmussen vil underskrive på Hobro-Ma-
riager provstiets vegne. 
Men samme dag underskrives venskabs-
aftalen også i Hobro Kirke ved en festlig 
gudstjeneste kl. 17:00, hvor The Reverend 
Dominique Turnham blandt andre deltager. 

Herfra skal lyde en opfordring til alle, 
der har mulighed for det om at deltage 
i gudstjenesten i Hobro kirke kl. 17:00 
og byde vores engelske venner hjerte-
ligt velkomne.

Lørdag d. 23. marts kl. 10.00 i Hobro Kirkecenter
Kl. 10.00: Foredrag v. dr. theol. Kaj Mogensen: 
”Livet – det dejligste eventyr”. 
Kristendommen i H. C. Andersens forfatterskab.
Kl. 12.30: Lektor Ole Bent Larsen læser H. C. Andersen-eventyr
Kl. 13.30: Generalforsamling

Pris kr. 50,-
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Tænk hvis folkekirken ikke fandtes?
Har kirken noget at gøre med det at leve 
livet?
Ja - i min verden, ligesom folkeskolen, alle 
andre folkeinstitutioner, spejdere og frivilli-
ge foreninger. 
Søndagen, højtid og fest, dåb, begravelse, 
konfirmation og bryllup er kirkens ramme 
om livet. Salmesang, prædiken og musik i 
dejlig harmoni. Hyggelig snak over kirke-
kaffe. 
Foredrag, højskole, debat, sang, musik og 
samvær er også kirkens kerneområder. Ma-
riager Kirke ønsker at være åben for alle i 
sognet. 
De sidste to foredrag i formiddagshøjsko-
len med godt 70 deltagere havde temaer: 
”Hvor du sætter din fod” (206 HS) og ”Ven-
skab”(Vennesang Benny Andersen og Livstræet 
141 HS) inspirerende og med gode ideer til 
hvordan man vil bruge tiden, der er tilbage. 

Menighedsrådets arbejde
Velkommen til ny kirkeværge, Jens Greve. 
Tak at du vil være med i et fællesskab, der 
passer på sognets kirke, kloster, inventar, 
områder og andre bygninger. Du er ikke ale-
ne. Vi er ni frivillige i rådet, og mange andre 
aktive frivillige har samme mål. 
Rådet holder ca. 10 møder om året, men det 
er mellem møderne, det vigtige sker. 

Julefrokost for frivillige var sidste fredag i 
november med 58 deltagere, og så var det 
langt fra alle, der deltog. Tak til arrangø-
rerne og jer, der bakker op. Dejligt at møde 
bladomdelere, formiddagshøjskolegruppen, 
dåbskludefremstillere, havefolk og alle I 
andre. 

Har du lyst til at være frivillig, opfordrer jeg 
dig til at tage kontakt med én af de aktive 
eller os i rådet. Der er altid plads til flere. 

To år er gået med dette menighedsråd, og 
næste år skal vi have sammensat et nyt råd 
for de næste fire år.  Menighedsrådet har haft 
to tema aftner om Mariager Kirkes liv og 
vækst og kirkens gudstjeneste, sang og mu-
sikliv. Er der et mål med vores kirkeliv?  Det 
vil vi gerne løbende inddrage øvrige i sognet 
i, enten i daglig snak eller når der skal være 
orienteringsmøder til efteråret og næste år. 

Menighedsrådet er også arbejdsgiver for 
alle andre ansatte ved kirken end præsten, 
der er ansat via provst og stift. Vi vil ger-
ne støtte og have fællesskab med de ansatte 
og præster om at udføre den vigtige opgave 
med at være folkekirke i Mariager.
Dejligt, når også andre bringer kirken til de-
bat. Hvad går du mon og tænker, din rolle 

kunne være i at være med til at udvikle eller 
fastholde din lokale kirke?

Heldigvis er jeg (og nu også min kone) 
pensionist og har med godt helbred dejlig 
megen tid til rådighed. Vi pendler mellem 
fem unge småbørnsfamilier (heraf en iransk 
flygtningefamilie), 9 børnebørn, familie, 
venner og to dejlige sogne, Mariager (boet 
her i 45 år) og Haslev (Thyra boet i 25 år). 
For os betyder ”venskab”, fællesskab og 
”hvor du sætter din fod” meget.

Tak til alle, der ønsker at præge, bakke op, 
udvikle Mariager Kirke og give fællesskab 
i sognet. 

  Menighedsrådsformand Preben Andersen

Himmelske Dage på Heden 
30.5 - 2.6. 2019 i Herning

Skal du med ? - det skal jeg 
Gå med.... er temaet.

Se: www.Himmelskedage.dk 
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5. marts 
”Ord og toner i fugleperspektiv” 
v. Elly Hansen, Birte Aarup og Hans Henrik Larsen. 

De tre foredragsholdere har truffet hinan-
den i Vestervig, Agger og Hurup kirker som 
henholdsvis kirketjener, kirkesanger og or-
ganist. Elly og Hans Henrik er bidt af en 
gal fugl og ivrige fotografer, medens Birte 
er interesseret i sange og digte. Fuglene har 
inspireret digtere gennem alle tider. Der fin-
des derfor et righoldigt materiale af sange 
og digte, som beskriver fuglene, og hvert 
foredrag er målrettet årstidens og egnens 
fugle. Velkommen til en spændende aften, 
hvor publikum inviteres til at synge med på 
sangene, ligesom fuglenes egen sang præ-
senteres. Det hele krydres med lidt fuglefak-
ta samt en masse billede

19. marts
”Sangens fortælling og fortællingens sang” 
v. Højskolelærer Jacob Vestager

Ud fra den titel vil Jacob veksle mellem 
fortælling om højskolesangbogens sange, 
og samtidig vil han udvælge sange, vi fæl-
les synger. Med Jacobs energi og glæde ved 
musik og sang sikrer han os en munter høj-
skoleformiddag, hvor vi også får rørt stem-
merne i fællessangen. Jacob var medlem af 
det udvalg, der udvalgte sange til attende 
udgave af højskolesangbogen.

2. april
”Spillemand fra Randers” 
v. Ove Andersen 

Folkemusik med islæt fra Mariager

30. april 
Udflugt 

Formiddagshøjskolen er åben for alle.
Sted: Klostersalen, 1. sal, Klostret

Tid: 10:00-12:00
Pris: 60 kr. inkl. foredrag og smørrebrød

Formiddagshøjskolen drives af frivillige. 
Har du tid og overskud, er der altid 
brug for et par hænder til, både til hjælp 
med at gøre klar eller til afrydning. 
Har du  forslag til foredragsholdere, så 
kontakt Jacob (sognepræsten).

Højskolelærer Jacob Vestager

Formiddagshøjskolens forårsprogramHimmelske Dage 
på Heden 

30. maj til 2. juni er vi alle sammen 
inviteret til Danmarks største kirkelige 
folkefest og festival i Herning.
I løbet af fire dage vil der være myria-
der af gudstjenester, foredrag, koncer-
ter, workshops, tid til eftertanke og et 
stort show i Jyske Bank Boxen. Her er 
et lille udpluk af det, man kan komme 
til at opleve.

Åbningsgudstjeneste på Herning Torv
En stor økumenisk gudstjeneste skyder 
Himmelske Dage på Heden i gang. Her 
er alle kirkekor fra stiftet inviteret til at 
medvirke i et stort kirkekor, som syn-
ger for på fællessangen, og alle stiftets 
menigheder opfordres til at deltage. Bi-
skop Henrik Stubkjær vil være blandt 
talerne ved  gudstjenesten.

Teologisk Døgn
Fredag og lørdag har stiftets teologiske 
konsulent sammen med de teologiske 
uddannelsesinstitutioner sammensat et  
program, hvor stærke teologer fra ind- 
og udland vil formidle spændende em-
ner på et folkeligt niveau.

Bibellegeland
Himmelske Dage på Heden er også for 
børn. Alle dage er der en række børne-
aktiviteter, blandt andet laver en række 
kirke- og kulturmedarbejdere et Bibel-
legeland, hvor man kan møde personer 
fra Bibelen.

Det er allerede nu muligt at købe billet 
på: himmelskedage.dk
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Sogneudflugt for hele sognet til 
omegnens kirker lørdag d. 11. maj

Lær nogle af omegnens kirker bedre at 
kende, deres historie og deres aktuelle liv.
Skelund og Visborg kirker hører til samme 
pastorat, men er meget forskellige, både 
med hensyn til historie og udsmykning.
Dalbyneder og Kastbjerg kirker er en del af 
det store Ommersyssel Pastorat, og begge 
disse to landsbykirker har inden for en kort 
årrække valgt en helt moderne udsmyk-
ning. 
Hvorfor vælger man at forny interiøret, 
hvordan vælger man fornyelsens form, og 
hvad betyder restaureringer og ny udsmyk-
ning for kirkens aktuelle liv?
Kom med ud og se kirkerne og hør fortæl-
lingerne på en udflugt, arrangeret af Mari-
ager Menighedsråd!

Program:
9.30: Afgang fra Egepladsen i private biler 
(har du ingen bil, mød op, det løser vi)

10.00 – 12.00: Skelund og Visborg Kirker 
v. Finn Carpentier
12.30 – 14.00: Brunchbuffet i Restaurant 
Færgekroen, Hadsund
14.30 – ca. 16.30: Dalbyneder og Kastbjerg 
kirker v. Peder Svejgaard

Pris:  200 kr. pr. person alt inkl. 
(betales ved turens start)

Tilmelding til:
Anna Hadsund, mail: arh@post7.tele.dk – 
tlf. 24 24 05 16. eller 
Lene Lundsgaard, mail: lslundsgaard@
gmail.com - tlf. 40 45 96 51

senest d. 26. april 
(først-til-mølle-princippet)

Sogneudflugt for hele sognet

Sammen om kloden 
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 
Søndag den 10. marts fra kl. 11:00 

I verdens fattigste lande mangler man alt det, der beskytter os danskere 
mod klimarelaterede katastrofer, men med klimatilpasning kan vi klæde 
verden på til et klima i forandring. Det kan være diger, dæmninger og 
opsamlingssøer, der kan forhindre oversvømmelser. Det kan være broer 
og solide bygninger, der ikke dratter sammen ved jordskred. Men det kan 
også handle om at hjælpe en småbonde med at dyrke quinoa, som er fyldt 
med protein og bedre til at modstå tørke end andre afgrøder, og som på 
den måde er god til at mætte familien
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens fattigste lande, hvor klimafor-
andringerne slår meget hårdere, end de gør i Danmark.

Søndag den 10. marts samler vi ind til de mennesker, der er hårdest 
ramt af klimaforandringerne. Vær med til at gøre en forskel – meld 
dig som indsamler hos Karen Bæk Iversen på 23707393 el. på mail: 
karenbaek@hotmail.com. 

Det tager kun et par timer, 
men gør måske et helt liv til forskel!



9

Børn & unge / familiegudstjenester
Marts: 
Fastelavnsfamiliegudstjeneste 
søndag den 3. marts kl. 14:00. 

Efter den korte og børnevenlige 
gudstjeneste er der tøndeslagning i 
klosterhaven. 

Når kattekonge og kattedronning er
fundet, er der fastelavnsboller og 
saft/kaffe til alle i Munkesalen. 

Børn må meget gerne 
komme udklædte.

April: 
Familiegudstjeneste 
Onsdag den 24. april kl. 17.00

Temaet er Påske.

Maj: 
Familiegudstjeneste 
onsdag den 15. maj kl. 17.00

Sidste familiegudstjeneste før sommeren.

Efter familiegudstjenesten er der gratis fælles-
spisning i Klostersalen og en aktivitet for børnene. 

Vi slutter, så alle sengetider kan overholdes.



Gudstjenesteliste

10 EM: Edith Mark, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

Siden sidst
Marts
03. kl. 10.00 Fastelavns søndag Matt. 3,13-17 JDKR
03. kl. 14.00 Familiegudstjeneste m/

tøndeslagning
JDKR

10. kl. 10.00 1. søndag i fasten Matt. 4,1-11 JDKR
17. kl. 19.00 2. søndag i fasten

Musikgudstjeneste
Matt. 15,21-28 JDKR

24. kl. 10.00 3. søndag i fasten Luk. 11,14-28 EM
31. kl. 10.00 Midfaste søndag

OBS... Sommertid !
Joh. 6,1-15 EM

April
07. kl. 10.00 Maria bebudelsesdag Luk. 1,26-38 JDKR
14. kl. 10.00 Palmesøndag Matt. 21,1-9 EM
18. kl. 19.00 Skærtorsdag m/efterføl-

gende lam & vin i kirken
Matt. 26,17-30 JDKR

19. kl. 10.00 Langfredag EM
21. kl. 10.00 Påskedag Mark. 16,1-8 JDKR
22. kl. 10.00 2. påskedag Luk. 24,13-35 JDKR
24. kl. 17.00 Familiegudstjeneste EM
28. kl. 10.00 1. søndag efter påske

Konfirmation
Joh. 20,19-31 JDKR

Maj
05. kl. 10.00 2. søndag efter påske

Konfirmation
Joh. 10,11-49 EM

12. kl. 10.00 3. søndag efter påske Joh. 16,16-22 JDKR
15. kl. 17.00 Familiegudstjeneste JDKR
17. kl. 10.00 Bededag m/

efterfølgende vandring
Matt. 3,1-10 JDKR

19. 10.00 4. søndag efter påske Joh. 16,5-15 EM
26. kl. 10.00 5. søndag efter påske Joh. 16,23b-28 JDKR
30. kl. 10.00 Kr. Himmelfart Mark. 16,14-20 EM
Juni
02. kl. 10.00 6. søndag efter påske Joh. 15,26-16,4 EM

Døbte
Sif Vilje Högel Nicolajsen

Agnes Aas Bertelsen
Malte Vilhelm Brendborg

Lau Tranum Petersen
Pelle Nørbech Helweg

Ellen Ege Dahl Andersen

Begravede og bisatte
Heidi Breinholt Jensen
Gunnar Christiansen

 Assens Kirkegård
Kaj Petersen                                                     

Glenstrup Kirkegård
Søren Lassen Sørensen                                   

Als Kirkegård
Jens Agner Christensen

Rita Gertrud Rasmussen født Andersen      
Kristrup Kirkegård
Bent Erik Hansen

Herdis Margit Kvamm født Jespersen

Kirsten Stefania Drejer født Chociuk           
Vindblæs kirkegård

Karen Olesen født Madsen

Anders Christian Høgh

Gudstjenester for 
Sødisbakke

Fredag den 26.04  kl. 10.15
v/Sonepræst Cicilie Inge Poulsen

Der pågår en opstramning i forhold til 
persondataloven, således der fremover altid 
gives samtykke, når navne offentliggøres i 

kirkebladet.



Andre aktiviteter
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Siden sidst

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa 

på tlf.: 98 57 57 10 senest søndag kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

Viede
Ditte Pedersen & 

Poul Kaastrup Jensen
Sandra Liliana Mathiesen & 

Henrik Kjær Christensen

Marts
05. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Klostersalen
07. kl. 19.30 Studiekreds Konfirmandlokale

10. kl. 11.00 Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Munkesalen
13. kl. 14.00 Minikonfirmand - sidste gang Klostersalen
17. kl. 19.00 Musikgudstjeneste Kirken
19. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Klostersalen
19. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde Klostersalen
April
02. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Klostersalen
09. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde Klostersalen
14. kl. 10.00 Påskevandring efter gudstjenesten Kirken
30. Formiddagshøjskolens udflugt
Maj
04. - 05. Vandring omkring Mariager fjord
04. kl. 16.00 Korkoncert med Lunds Vokalensemble Kirken - Entré
14. kl. 19.30 Kor- og orkesterkoncert Kirken
17. kl. 10.00 Bededagsvandring efter gudstjenesten Kirken
26.. kl. 16.00 Klosterkorets forårskoncert Kirken

Plejehjemsgudstjenester 
på Fjordvang

Fredag den 29/3 kl. 10.00 
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Påskegudstjeneste i
Mariager Kirke

Fredag den 12/4 kl. 10.00
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 31/5 kl. 10.00 
v/Edith Mark

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i Mariager 

Kirkes mange forskellige tilbud pga. 
manglende kørelejlighed? 

Så er Mariagerfjord Kommunes tilbud om 
Flexture måske løsningen for dig? 

Flextur er et fleksibelt alternativ, når bussen 
ikke kører. 

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune på 

telefon 97 11 30 00
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Hvis nogen spørger en orgelnørd som mig, 
hvad det fineste og vigtigste instrument er, 
så er svaret hverken Aubertin-orgler eller 
stradivarius-violiner. Svaret er altid det 
samme. Det er den menneskelige stemme.
“Voix Humaine” hedder det register på 
orglet, som vi bilder os ind imiterer den 
menneskelige stemme. Det gør den be-
stemt ikke helt. Ingenting kan imitere den 
menneskelige stemme. Stemmen er unik, 
og ikke to stemmer er ens.
Mennesket har altid sunget, hvorimod mu-
sikinstrumenter er en ret sen opfindelse i 
menneskets lange historie. Orglet er f. eks. 
ca. 2500 gammelt, hvorimod et moderne 
klaver/flygel kun er ca. 200 år gammelt.
Jeg er ret sikker på, at neandertalerne har 
siddet i deres huler og nynnet med den 
samme type stemmebånd, som et lille barn 
nynner med her i vores tidsalder.

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Det fortælles - i en sikkert let romantiseret 
fortælling - at paven truede med at band-
lyse musikken i den katolske kirke, fordi 
man/han ikke kunne høre teksten. Det er 
jo i virkeligheden ret sjovt, idet teksten i 
århundreder havde været præcis den sam-
me: “Kyrie eleison”, som betyder “Herre 
forbarm dig”. Hvor svært kan det være. 
Palestrina skrev en messe for hele 6 stem-
mer, som for eftertiden kom til at hedde 
Marcellus-messen. Den er navngivet efter 
pave Marcellus, der blev så begejstret for 
messen, fordi han kunne høre teksten (eller 
også lyttede han bare for første gang efter), 
at han tillod den polyfone kirkemusik og 
dermed Palestrinas virke inden for den ka-
tolske kirke. Gudstjenesterne uden musik, 
uanset hvilken genre man benytter, virker 
som en temmelig kedsommelig affære, så 
tak Palestrina.

Selv har jeg aldrig kunnet høre teksten 
hverken mere eller mindre i Marcel-
lus-messen end i Palestrinas øvrige messer. 
Sjovt nok.

Secret Service
Marcellus-messen er et meget langt og 
utrolig svært værk i fem satser, men Pa-
lestrina skrev også mindre enkeltstående 
værker. Hans mest kendte værk, der mun-
tert i korkredse kaldes “Secret Service”, 
hedder i den korrekte verden “Sicut Ser-
vus”.
Teksten er hentet fra Psalme 42,2, som på 
dansk har teksten “Som hjorten skriger ef-
ter rindende vand, således skriger min sjæl 
efter dig, o Gud”.
Det er en lille musikalsk perle, og enhver, 
der har sunget den, kan bekræfte, at den 
lagrer sig i hjernen for at hjemsøge vores 
indre øre med skønhed, og det er jo ikke 
det værste, man kan udsætte sig for.

Cirka 150 timer +/-.
Det faldt så heldigt, at den dag, det var 
muligt for Klosterkoret, mig selv, præsten 
og kirkens kalender at afholde forårets mu-
sikgudstjeneste, var søndag d. 17. marts, 
hvor dagens gl. testamentelige læsning er 
teksten, hvorover Palestrina har skrevet sit 
lille hit. Organisten gik i tænkeboks og ef-
ter at have tænkt - og tænkt en gang til - be-
sluttede jeg, at det ville Klosterkoret godt 
kunne nå at lære at synge til marts måned.

“Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita 
desiderat anima mea ad te, Deus”. 
“Som hjorten skriger efter rindende vand, såle-
des skriger min sjæl efter dig, o Gud”.

Musikgudstjeneste med bl.a. Palestrinas motet 
søndag d. 17. marts kl. 19:00.
Klosterkoret medvirker.

Det tager kun knapt to et halvt minut . . . .

Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk
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Jeg har regnet lidt på det og er kommet 
frem til, at for at fremføre denne lille motet 
på knapt to et halvt minut vil Klosterkorets 
medlemmer og dirigent samlet have øvet 
i omegnen af 150 timer. Man må lide for 
kunsten, som det siges, bortset fra at ingen 
af koristerne lider, men nyder at lære denne 
musik at kende og glæder sig til at fremføre 
den i marts måned. Det tager kun godt to 
minutter, men det er stor kunst, der bider 
sig fast. Måske også hos dig, der selvfølge-
lig kommer og lytter.

En helhed
Nu må ingen forledes til at tro, at gudstje-
nesten kan erstattes med et enkelt stykke 
musik. Gudstjenesten er en helhed af alle 
de elementer, der er en højmesse forundt. 
Ved denne gudstjeneste er der bare lidt 
mere og lidt mere forskellig kormusik end 
normalt. Sådan er det.

De har også øvet
Samlet set har medlemmerne af Lunds Vo-
kalensemble øvet en hel del mere end de 
ca. 150 timer, købstadens Klosterkor har 
været om at lære et enkelt lille værk. Et 
kor med knapt 30 medlemmer, der synger 
en times program, har lagt uendelig megen 
øvetid i sådan en koncert, for slet ikke at 
tale om de timer sådan nogle semiprofes-
sionelle sangere har brugt på at nå deres 
sanglige niveau. Sådan er det, og det giver 
os tilhørere mulighed for store musikalske 
oplevelser.
Koret havde allerede planlagt en koncert i 
Odense Domkirke og ledte efter endnu et 
godt sted med en god akustik, hvor de kun-
ne synge deres program, nu de var i Dan-
mark.
Det blev i den lille købstads store fine 
kirke, og koncerten finder sted på det lidt 
uvante tidspunkt lørdag d. 4. maj kl. 16:00, 
hvor der tages en beskeden entré i bytte for 
en stor musikalsk oplevelse.

Lunds Vokalensemble består af ca. 30 sangere. Koret blev dannet i 1990 og synger primært 
a capella, men deltager også i koncerter bl.a. med Malmø Symfoniorkester. 

Kom og hør dem i Mariager kirke lørdag d. 4. maj. kl. 16:00

Svensk musik
Ikke overraskende synger koret svensk 
musik bl.a. af den meget anerkendte sven-
ske komponist Sven- Erik Bäck, der har 
skrevet et værk, der hedder “Transfigurati-
ons”, der også er overskriften på koncerten. 
Transformationer i mange afskygninger i 
gammel såvel som ny kormusik.

Og nu med orkester
Sidste musikalske indslag i dette kirke-
blads regeringsperiode bliver en meget lo-
kal koncert med Mariager Fjord Kammer-
kor og Hobro Kammerorkester, der låner 
kirken til deres fælles forårskoncert.
Koncertens hovedværk bliver Franz Schu-
berts messe i G-dur for kor og orkester.
Dertil kommer en afdeling for orkestret 
alene samt en korafdeling. 
Koncerten dirigeres af Johanne Grønkjær, 
der er Kammerorkestrets daglige dirigent, 

og Anders Olesen, der leder Mariager 
Fjord Kammerkor. Der er gratis adgang til 
koncerten, der finder sted tirsdag d. 14. maj 
kl. 19.30.

”Voix Humaine”
Tre musikarrangementer hvor du kan få 
lov til at høre det fineste instrument i form 
af den menneskelige stemme i forskellige 
korsammenhæng.
Ved de to koncerter forventes det, at du 
ikke oplader røsten unødigt, hvorimod du 
hjertens gerne må lade dine egne stemme-
læber tale ved gudstjenestens obligatoriske 
salmesang. Sådan er det.
Man deltager i gudstjenester, men overvæ-
rer koncerter. Til ingen af delene behøver 
du at øve dig i timevis. Det har andre gjort 
- bl.a. for din skyld.

Af organist Mikael Ustrup 
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Vintervandring i Alstrup Krat
Det er vintertid,

men dagen længes,
fugle små på krummebrættet trænges –

spurve, finker, stære,
tavse solsorthære

vil i mindet sommersangen bære.
(KEL)

Når man skal skrive om naturen ved vinter-
tide, og der ikke ligger et fint lag sne, som 
man kan glæde sig over – og som så i øvrigt 
ville dække alt det, der måtte være at se – 
ja, så kan man gå en skøn tur i Alstrup Krat 
og opdage, at der faktisk er ganske meget at 
se. Skoven har sin helt egen måde at pynte 
sig på – også ved vintertide.
Hvis jeg går fra min skovhave og ind i sko-
ven på et bestemt sted, går jeg på en plæne 
af forskellige mosser – det er en sjov pla-
stisk fornemmelse, man føler nærmest, at 
man svæver lidt over jorden. Jeg har tidli-
gere berettet om min fascination af mos – 
men den er livslang, så jeg er altid nødt til 
at nævne denne grønne glæde – og den er 
jo i år så absolut grøn i alle nuancer, fordi 
vinteren er så mild – - 

Lidt inde i skoven ser jeg allerede det første 
tegn på, at skoven pynter sig. Her ligger en 
halvrådden bøgestamme, der i sin ”døds-
kamp” har klædt sig smukt på i kønne gyld-

ne tåresvampe. Svampen hedder almindelig 
tåresvamp og har udelukkende til formål at 
nedbryde det sidste af det rådne træ, men 
det er da en smuk død. – Lidt senere mødes 
vi af en udgået stamme, og den har draperet 
sig elegant i en grøn kjole af mos og med 
Tøndersvampe i mange brune nuancer som 
et tilfældigt mønster – og lidt længere inde 
i det mere dunkle ligger nogle store sten 
samlet, som holdt de selskab – alle iklædt 
de mest fantastisk stærkt grønne mosdrag-
ter - - (De forbereder sig nok allesammen til 
nattefesten, som skovens indvånere holder, 
når vi andre sover!)

Historiens vingesus
Vi går tur i Alstrup Krat hver dag – og har 
gjort det i rigtig mange år – og de sidste 
femten år har vi boet midt i Krattet. Nu 
vænner man sig ofte til, at tingene er, som 
de er, uden at reflektere over hvorfor – men 
jeg kom så til at fundere over navnet. Al-
strup er jo formodentlig et gammelt navn 
fra tidernes morgen - men hvorfor ”Krat” 
og ikke skov? Jeg måtte ty til den meget ud-
mærkede bog af Jens Bech ”Hvad Alstrup 
Krat og Hohøj gemte”. Den har jeg ofte 

læst i - for år tilbage – men har den dog ikke 
helt present. –Her skriver Jens Bech: ”På 
venstre side - efter at have passeret skovve-
jen til Hohøj – ser man ned i en bøgeskov af 
temmelig lave krogede træer med forvred-
ne kroner fortone sig ned ad skråningen i 
et stadig mere filtret virvar.” – Det er Al-
strup Krat! – Denne trævækst har bevaret 
en – vistnok – enestående sammenhæng af 
synlige spor efter et bondefolks jordbrug 
og husdyrhold for to til tre tusind år siden 
– og skovbilledet er netop typisk for disse 
nordjyske gamle, selvgroede ”krat”-skove 
af eg og bøg. Bøgen har desuden i Nordjyl-
land en særlig evne – som ikke findes andre 
steder i landet – nemlig evnen til at sende 
nye skud op fra stubben af det fældede træ - 
kaldet stødskud. På den måde fremkommer 
en vækst med flerstammede bøgetræer, som 
heller ikke ses andre steder end i denne del 
af landet. 
Jeg kunne jo godt huske det specielle ved 
disse bøgetræer – og de står faktisk lige 
præcis udenfor vores skovhave, og man be-
høver ikke føle ret meget efter for at mærke 
historiens vingesus! Det er jo enestående, 
at sådan en naturskov har fået lov at stå i 
flere tusind år – og dermed givet mulighed 
for eftertiden til at kende fortiden – og man 
kan jo kun være taknemmelig over, at skov-
ejerne her har forstået at drive skoven med 
nænsom hånd. (Nogle naturmennesker i 
Danmark er blevet opmærksomme på, hvor 
vigtigt det er at passe på vores - nogle gan-
ge – skrøbelige og sårbare natur. ”Verdens 
Skove” er en dansk miljøorganisation, der 
kæmper for en verden med en rig skovna-
tur, og hos dem kan man købe et skovcer-
tifikat, der støtter opkøb af danske skove, 
der så bliver udlagt som urørt skov. Jeg fik i 
julegave et certifikat på bevarelse af 14 m2 
urørt dansk skov - Se det giver mening – 
måtte det blive udbredt!) 
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Hilsen fra fremmede himmelstrøg
Vi har mange forskellige ture, men nogle er 
mere foretrukne end andre, så vi synes, vi 
på visse strækninger ”kender hvert et træ!” 
– På en af de meget foretrukne ture går vi 
forbi en lille klynge træer et stykke inde i 
skoven – De er stedsegrønne – og vi har 
egentlig altid troet, at det var Thuja-træer – 
dem er der jo en del af her i Krattet – men 
vi havde ikke kigget nærmere efter, da det 
er et stykke inde i skoven. For nylig beslut-
tede vi, at nu måtte vi altså undersøge dem 
nærmere, for det var vist ikke Thuja  - - 

Jeg blev noget overrasket, for jeg har fak-
tisk aldrig set den slags træ før! Det hjalp 
ikke at gå hjem og kigge i diverse bøger 
med danske nåletræer, for de fandtes ikke 
der – Jeg har så et barnebarn, der læser 
agrobiologi, og jeg tænkte, at han nok 
kunne hjælpe – og det kunne han – Træet 
hedder Japansk Kryptomeria – også kaldet 
japansk gran. Det dyrkes i dag på nogle 
planteskoler, men ser slet ikke ud som de 
træer, der står her i vores skov, så de må 
være blevet ”forædlet” - som det hedder – 
af en eller anden grund (selvom jeg synes, 
det er meget smukt, som det står her i vores 
skov) – De må angiveligt være ført her til 

”vores” skov som forsøg, for et helt andet 
sted i skoven – langt fra den klynge, vi 
fandt - opdagede vi to kæmpehøje træer af 
slagsen – og ellers har vi ikke set dem an-
dre steder – men det er da spændende sådan 
at opdage nye træer i ”sin” skov!

Uglekasse
Musvit, blåmejse, spætmejse, sortmejse, 
sumpmejse, rødhals, gærdesmutte, dom-
pap, kvækerfinke, bogfinke, solsort, flag-
spætte og skovdue har været trofaste og 
daglige gæster i og ved fodergrenen hele 
vinteren. De kan jo sikkert godt finde mad 
andetsteds i denne milde vinter, men vi be-
tragter deres besøg som en win-win situa-
tion – nemt for dem og skønt for os! Vi har 
ikke endnu set flokke af sjaggere, silkeha-
ler eller stillids – de har det sikkert rart nok, 
hvor de er.
Skovduerne og uglerne har længe kurtise-
ret hinanden, så det venter vi os meget af. 
Vi har nemlig fået sat endnu en uglekasse 
op her på skovmatriklen - af ”uglelaget”, 
der selv både producerer og opsætter ug-
lekasser hos folk, der har brugbare steder 
– og det har vi i høj grad! – Den nye kasse 
hænger i et stort østvendt træ i bunden af 
skovhaven, og vi ser den hver gang, vi ven-

der tilbage fra vores gåtur i skoven (den er 
selvfølgelig grøn, så den falder godt ind og 
kan være svær at få øje på.) – Nu glæder vi 
os så til 2 hold ugleunger, som vi kan ”tale 
med” henover foråret/sommeren, når de 
flyvetræner i de lyse aftner - -(hvis de kan 
klare at være på samme matrikel, og ellers 
er tårnfalken velkommen til at flytte ind og 
dele mus med uglen!) 
Tilbage fra vintervandring i Krattet venter 
os et skønt syn af erantis rundt om alle æb-
letræerne – de danner allerede et gult tæp-
pe her i slutningen af januar – og sammen 
med juleroserne, som står fuldstændig fan-
tastisk flot i år, aner vi et strejf af forårets 
komme - - -  Dagen er tiltaget med mere 
end en time (25 januar) - - 
God senvinter – og godt forår!

Smørgule solvendte blomster
frostjordens trodsregiment

guldblommeflor
Gud på din jord

muligheds umådehold.
(KEL) 

Britt Lægsgaard
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Vinter i klosterhaven

Vi skal have uglerne tilbage til kirkerne, 
så derfor har Danmarks Naturfrednings-

forening opsat en uglekasse i 
klosterhaven.

Når frosten kommer, og dagene bliver kor-
tere - ja så bliver Havenisserne til Gamle 
Julemænd, som luner sig ved komfurilden 
i Hoxers kælder sammen med juleøl, kryd-
dersnaps og sulemad. 

Men når så dagene igen tiltager i læng-
de - ja så får lyset og drømmen om sol 
og sommer dem ud i haven igen. For her 
venter oprydning af nedfaldne grene samt 
rydning af tornede brombær og andet krat.

En af de kommende års store opgaver bli-
ver, i samarbejde med kommunens park-
afdeling, at få bugt med den genstridige 
japanske pileurt, som bare breder sig mere 
og mere, og som kan ødelægge selv huse, 
hvis den ikke bliver bekæmpet. Derud-
over skal vi, sammen med ”Lugekonerne”, 
have sat skik på relikt-urtebedene.

PS. Husk at hold øje med plænen, for alle-
rede her i marts skulle vores 500 botaniske 
krokus blomstre for første gang.

Peter Ulrich Toubøl

Kloster-
udstilling

Udstillingen om kirkens og klostrets histo-
rie, som er til stor glæde - ikke mindst for 
de mange turister, som lægger vejen forbi 
Mariager Kirke - har fået en ny genstand, 
en 3d model af kirke og kloster. 
Modellen har længe været i kirkens eje, 
men takket være Mariager Kirkes nye kir-
keværge Jens Greve, er der skabt en fin 
udstillingsmontre, så alle kan få en ny op-
levelse af, hvor storslået et byggeri Mari-
ager Kirke og Kloster har været – måske 
det største byggeri i hele Danmark i mid-
delalderen. 
Kig forbi i hallen i klostret, bliv imponeret 
og måske også lidt stolt!
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Nyt fra kirkegården
I skrivende stund har vi fået vinter med 
både frostgrader og sne. På kirkegården 
har vi ellers i den første del af januar væ-
ret i gang med at gøre gravsteder rene, da 
ukrudtet stadig groede pga det milde vejr. 
Naturen har bedst af at ”gå i dvale” her i 
vintermånederne, så der bliver en naturlig 
reduktion af både ukrudt og skadedyr.  

Her i vinter har vi også været i gang med 
at beskære buske og småtræer og fjerne 
vandris på de store træer rundt om på kir-
kegården.

Tørken sidste sommer var jo rigtig hård 
ved kirkegårdens hække, og derfor vil der 
her i foråret blive udskiftet en hel del af de 
udgåede hække. 

Der vil, lige inden arbejdet går i gang, blive 
sendt breve ud til indehaverne af de berørte 
gravsteder.

Påsken falder sent i år, så vi skulle helst 
have sat stedmoderplanter inden da på de 
gravsteder, hvor denne ydelse er valgt. Vi 
plejer at plante, når grandækningen er fjer-
net, og når jorden er frostfri.

Efter grandækningen er fjernet, vil vi også 
nedlægge de gravsteder, hvor familien har 
ønsket dette.

I år skal vi have gennemgået vores sto-
re træer for dårlige/visne grene. Det sker 
hvert andet år i ulige år. Først på sommeren 
får vi en ekspert/træplejer til at tjekke vores 
træer, da træplejeren har stor erfaring med 
vedligeholdelse af træer, så de kan holde i 
mange år. Vi er rigtig glade for vores store 
flotte træer, som giver en flot baggrund til 
vores store kirke. Godt nok giver det jo så 
også mange blade, som vi skal have fjernet 
om efteråret, men til gengæld har vi masser 
af dejlig skygge, når vi arbejder på kirke-
gården, og det er vi rigtig glade for.

Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius
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Hvad skal vi egentlig med Birgitta?
Det vil jeg gerne give et bud på, men jeg 
begynder et helt andet sted. Jeg vil fortælle 
om en mand, som blev vækket en nat, da 
det ringede på døren. Lettere fortumlet stod 
han ud af sengen og lukkede op. Udenfor 
stod en ung kvinde i nattøj. Det var hans 
overbo. Manden tænkte, at den måtte være 
rivende gal, siden hun bankede ham op her 
midt om natten, så han blev noget overra-
sket, da hun spurgte, om han havde en op-
lader til en mobiltelefon. Hendes telefon 
var gået tør for strøm, og hun havde glemt 
sin oplader på arbejdet. Manden spurgte, 
om hun da ikke kunne vente med det til det 
blev dag. Men det kunne hun ikke, for ’der 
kunne jo ske noget i løbet af natten’, som 
sagde hun.

Så besættende en magt kan skærmene få 
over vores liv. Så ødelæggende kan det 
være for nattesøvn og et godt liv i det hele 
taget, hvis vi altid skal være on-line. Vores 
hjerner kommer på overarbejde, og vi risi-
kerer at brænde sammen på grund af den 
strøm af nyheder, tilbud og informationer, 
vi overdænges med. Heldigvis ser vi også 
en modstrøm til skærmenes hærgen. Flere 
går efter stilhed, de ønsker sig en bedre 
søvn og et langsommere liv, hvor vi styrer 
teknologien og ikke omvendt. 

Det er her Birgitta af Vadstena kommer 
ind. For vi tror faktisk, at vi kan lære no-
get af den svenske borgfrue, der levede i 
1300-tallet. Hun var velhavende og blev 
mor til otte børn, men da hun blev enke, 
valgte hun at leve i fattigdom. Hun var my-
stiker, politiker og pilgrim og blev stifter 
af en ny klosterorden for både kvinder og 
mænd. Uden Birgitta havde Mariager kirke 
og kloster ikke været her i dag. Ja, hvem 
ved, om Mariager overhovedet havde væ-
ret på landkortet… Det giver god mening, 

at vi husker hende og har en Birgittafor-
ening, der holder fast i klostertanken, og 
det Birgitta stod for. Vi har en fornemmelse 
af, at den kristne klostertradition- og vis-
dom har noget særligt at tilbyde moderne 
mennesker.

Klosterets motto var ”Bed og arbejd”, og 
dagen var delt ind i forskellige aktiviteter. 
Vi behøver ikke at gå i kloster for at tage 
ved lære af det. Vi kan oversætte det til vo-
res egen tid ved, at vi ikke altid skal kom-
munikere og være på skærmen, men have 
pauser, hvor vi er offline. Og det hellige 
rum, som munke og nonner fandt i kloste-
ret, det tror vi, kan genskabes i menneske-
hjerter.

I Birgittaforeningen tilbyder vi aktiviteter, 
som giver plads til eftertanke. Birgitta er 
skytshelgen for pilgrimme og var selv pil-
grim, så på foreningens program står flere 
pilgrimsvandringer i de kommende måne-
der:

Påskevandring palmesøndag d. 14. april. 
Efter gudstjeneste i Mariager kirke guider 
Anni Engedal ad historiske stier ud til Da-
nia med de gule bygninger. Efter vandrin-
gen er der suppe og hyggeligt samvær i 
Munkesalen.

4.-5. maj Vandring omkring Mariager fjord  
i Den Hellige Birgittas fodspor. Anette 
Klattrup er turleder.

Bededagsvandring den 17. maj med te-
maet ”Vand”. Efter gudstjeneste og kirke-
kaffe i Mariager kirke guider Erik Hjorts-
høj fra Munkholmkomiteen os gennem 
Munkholm, hvor han vil fortælle om an-
læggets sindrige vandsystem, som kan re-
lateres tilbage til klostertiden. Turen slutter 
med kaffe og kringle i klosteret.

Birgitta-retræte den 14.-16. juni på Åda-
len Retræte. Grethe Holmriis er retrætele-
der.

Tur til Vadstena. I skrivende stund arbej-
des der på en tur til Vadstena i september.

For et mere udførligt program se 
www.birgittaforeningen.dk 
eller tag en folder i kirken. 

Grethe Holmriis

Nyt fra Birgittaforeningen
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Luftkastellet
Mit luftkastel er prægtigt og flot,
det overgår hvert etableret slot,

det bygges på himlen af drivende skyer,
det hæver sig højt over lande og byer.

Når solen skinner, bli’r lyset tændt,
og ruderne stråler og spiller;

jeg kigger derop med øjet blænd’t,
mens skyerne spalter og skiller.

Kastellet har ikke brug for vagt,
skønt det er med rigdom fyldt,

for ingen kan nå det i kraft af magt
eller flid, kun uforskyldt.

Mit skyslot åbner for hver, der vil
ta’ fantasien i brug

og se på, at skyerne bygger til
eller fjerner med vindens sug.

Jeg kan bare gå ind og ud igen,
gå gennem de gyldne sale,

slå følgeskab med min elskede ven
og se på en enlig svale,

Som ikke gør nogen sommer endnu,
men dog bringer bud om vår;

jeg kommer mangt et billed’ i hu
af tiden, som forestår.

Mit luftkastel er ikke til salg;
jeg bor der, men ejendomsret

har ingen, hvert rum er skabt ved valg,
strukturen er flygtig og let.

Jeg behøver ikke at længes bort
til solrige, fjerne strande,

for luftkastellet er vidt og stort
og blåner som havets vande.

Hvis jeg sender min fantasi af sted
på skyer i blæstens sus,

får himmelblåt at regere med,
så skabes drømmenes hus.

Vibeke Guldberg Madsen



Kom og deltag i denne rutchebanetur af Tro, Håb og 
Kærlighed i Mariager Kirke

Palmesøndag........  den 14. april kl. 10:00
Skærtorsdag ........ den 18. april kl. 19:00 
Efter gudstjenesten vil der være lam, brød og et glas vin/vand 
i kirken.

Langfredag........... den 19. april kl. 10:00
Påskedag..............  den 21. april kl. 10:00  
Hvor glæden ingen ende vil tage, og gudstjenesten stråler 
allerstærkest.

2. Påskedag.......... den 22. april kl. 10:00
Hvor det hele fordøjes, og der er tid til eftertanke.

Påsken i Mariager Kirke
Påsken er Kirkens største højtid! 
Den begynder med Palmesøndag og 
jubel og glæde, når Jesus rider ind i 
Jerusalem. 
Men stemningen fortættes allerede 
Skærtorsdag, hvor Jesus deler det 
sidste måltid med sine disciple, ind-
stifter nadveren og indvarsler, hvad 
der vil ske. 
Langfredag er mørke, fortvivlelse og 
død. 
Påskelørdag er der stille… men På-
skemorgen er graven tom, Kristus er 
opstanden og dødens magt brudt - og 
livet med Gud sejrherre!


