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Som nogle måske har bemærket, så bor 
jeg i flyttekasser for tiden. Egentlig har vi 
været under flytning i 3 år. Jeg er gift med 
en præst, som har bopælspligt. Den gam-
le præstebolig fra 1905, hvor vi har boet 
fra 1992 til 2017, er blevet revet ned pga. 
skimmelsvamp. Vi blev syge af at bo i hu-
set, så det var jo godt at komme ud af byg-
ningen - men jeg holdt alligevel meget af 
huset. Her er børnene vokset 
op, og mange gode minder er 
knyttet til præcis dette hus.
Det har været en lang pro-
ces – først langsomt opdage 
skimmelsvampen, så i flere år 
forsøge at redde huset, deref-
ter beslutte nedrivningen, og 
til sidst en lang byggeperiode 
af en ny præstebolig. Under-
vejs har vi boet i vores som-
merhus og på en midlertidig 
adresse. Og ca. halvdelen af 
vores habengut har stået på et 
depot i Holstebro.
Men nu er vi tilbage på vores 
adresse i et splinternyt hus. 
Alt er på plads … NEJ, det 
er slet ikke på plads. Der er 
flyttekasser alle steder i hu-
set. Vi har fået et betydeligt 
mindre hus, som vi nu prøver 
at indrette og må skaffe os af 
med alverdens ting. Vi har et 
luksusproblem.
Det er underligt det med ting 
og sager. Egentligt er det jo 
bare en kop eller et møbel, en 
gammel kjole eller en dims – 
ikke kostbare sager. Men jeg 
har en lille fortælling til hver 
eneste dingenot, som jeg nu 
må skille mig af med. Det er 

sikkert et meget sundt foretagende, og jeg 
prøver også at give mig selv en moralsk op-
sang – men jeg hader at køre til genbrugs-
pladsen med mit ’guld’ … det gør alle sam-
lere nok. Bagefter – når jeg har sundet mig 
lidt – så er jeg lettet.
Midt i flyttekasserne holdt jeg en prædiken 
om at ’give slip’ med udgangspunkt i ’hve-
dekornets lov’:

’Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og 
dør, bliver det kun det ene korn; men hvis 
det dør, bærer det mange fold’. 

Sådan siger Jesus og taler om en menneske-
lig erfaring. Engang imellem er det nemlig 
sådan, at noget må dø, for at det kan leve. 
Der er ting, som bliver kvalt, hvis vi hol-
der krampagtigt fast på dem. Vi kan være 

så fokuseret på at eje noget, 
at vi mister det. Det kan være 
ting, men det kan også være 
en ambition, et mål, som 
kommer til at fylde så me-
get, at alt andet bliver gjort til 
midler for det ene mål. Hvis 
ambitionen får lov til at dø, 
så bliver vi frie igen og kan 
leve. På samme måde kan vi 
gå for vidt i vores trang til at 
eje et andet menneske, så vi 
mister personen i stedet for. 
Når Jesus taler om hvedekor-
net, som må dø, så taler han 
om den almindelige livser-
faring, som vi gør os med 
at ’give slip’. Men han taler 
også om noget større. Han 
taler om sig selv. Jesus er 
hvedekornet, som lægges i 
jorden og dør. Og af hans død 
vokser nyt liv frem. Han gør 
hvedekornet til et håbssym-
bol. Hvedekornet fortæller 
om død - men endnu stærkere 
om opstandelse. 
Glædelig påske til alle!

Edith Mark, sognepræst.
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På den anden side – kristendommen i Kina
”På den anden side, det er en helt anden 
snak”, sagde min gode ven Isaac. Vi sad 
på en bænk midt i en park i Hong Kong 
og talte om kristendommen og det at være 
kristen i Hong Kong, hvilket ikke afsted-
kommer nogen større problemer. Men ”på 
den anden side” – i Kina - der er kristen-
dom, det at være kristen, det at være kirke 
en helt anden sag! For siden præsident Xi 
Jingpings magtovertagelse i 2013 er der 
sket en intensivering af ikke blot kontrollen 
med religion i Kina, men også en direkte 
forfølgelse af troende, der 
ikke er set siden Maos re-
geringstid. 
Det er en forfølgelse, som 
rammer kristendommen, 
og kristendommen er vok-
set voldsomt i Kina. I 2014 
blev antallet af kristne an-
slået til mellem 60-70 mil-
lioner, og tallet vil angive-
ligt vokse til 160 millioner 
i 2025 og nå op på 247 
millioner i 2030 og der-
med gøre Kina til det stør-
ste kristne land i verden. 
Men kristendommen ud-
gør ikke blot en ”trussel”, 
fordi antallet af troende 
snart vil overstige antallet 
af partimedlemmer, men 
også fordi kristendommen 
ses som en ”vestlig” opfin-
delse og dermed er en modsætning til Kina 
og det socialistiske samfund. Derfor er en 
inddæmning og kinesefisering af kristen-
dommen nødvendig, og til det tages barske 
metoder i brug! Mest synligt er nedrivnin-
gen af kirkebygninger og kors, samt kra-
vet om at det kinesiske flag skal vaje ved 
kirkebygninger, og at billeder af præsident 
Xi bør hænge i kirkerummet i samme høj-

de og dermed samme agtelse som korset! 
Derudover opfordres menigheden også til 
at synge ”røde sange” i stedet for salmer 
under gudstjenesten, præsten skal lægge 
sig harmoni i samfundet, partiet og socia-
lisme på sinde i sine prædikener, menig-
hederne overvåges, og alle medlemmer 
skal registreres hos myndighederne! Men 
præster sendes også på politiske genopdra-
gelseskurser, teologiske bøger censureres 
– udgivelse af ikke-godkendte teologiske 
bøger straffes med fængsel - og teologiske 

læresætninger som f.eks. ”Retfærdiggørel-
se af tro alene” omtolkes fra at understrege 
afhængigheden til Kristus alene til at un-
derstrege den lovlydige og ”gode” sam-
fundsborger, som sætter sin tro og lydighed 
til statens autoritet højere end til såkaldte 
”religiøse autoriteter”.
Kirkerne og de kristnes reaktion er dog 
langt fra underkastelse. Gudstjenester og 

bibelgrupper rykker fra de overvågede kir-
kerum og menighedssale ud i byen til ho-
teller, til private hjem eller ud i naturen. Og 
gennem stort velgørenhedsarbejde, offent-
lige protestskrivelser, juridiske søgsmål og 
forsvar af anholdte, gennem boykot af par-
titro gejstlige og gennem fysiske blokader, 
når kirker og kors forsøges nedrevet, viser 
de kristne, at hverken chikane eller forføl-
gelse kan knægte kirken eller de troende. 
Ja, kristendommen fortsætter med at vok-
se! – og hvorfor egentlig? 

Spørger jeg mine kontakter 
til Kina, lyder svaret ganske 
enkelt: Lidelsen! Den lidel-
se, som de kristne påføres 
gennem chikane og forføl-
gelse, er for dem en under-
stregning af den sandhed 
og velsignelse, som kristen-
dommen bærer i sig! Lidel-
se er en grundnerve i kine-
sisk kristendom nedfældet 
gennem dens lange historie 
i Kina og Kinas lidelseshi-
storie i sig selv – så måske 
er kristendommen i virke-
ligheden meget mere ”kine-
sefiseret”, end magthaverne 
forstår? Og på den måde ud-
fylder kristendommen et be-
hov for spiritualitet og ånde-
lighed, som selv ikke mere 
end 70 års kommuniststyre 

har kunnet udslette! ”På den anden side”, 
ja fremtiden er det sværeste at spå om, men 
for de kristne i Kina er der kun godt i vente 
– på den anden side. At vejen dertil, så har 
vist sig lang og smertefuld, er så en anden 
sag, som vi andre rundt omkring i verden 
ikke må glemme! 

Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen
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2020 er valgår til menighedsråd 
Tirsdag den 12. maj 2020 
kl. 19.00  i Klosteret
Årligt Orienteringsmøde om Mariager 
Sogns virke & efterfølgende debat om 
fremtiden incl. opstartende valgmøde.

Tirsdag den 15. september 2020 
kl. 19.00 i Klosteret
Valgforsamling, hvor menighedsrådets 
medlemmer vælges.
Læs mere her: 
http://www.km.dk/folkekirken/valg/

Kære folkekirkemedlem!
Mariager menighedsråd består af 7 med-
lemmer og 2 suppleanter. Sammen med 
de 2 præster, kirkeværge og medarbejder-
repræsentant har vi haft mange spændende 
møder, opgaver, debatter og temaer.
Valgperioden er 4 år, og nyt råd tiltræder 
første søndag i advent 2020.

Fællesskabet omkring folkekirken er vo-
res kulturarv og en hjørnesten i det danske 
samfund  

Hvor skal vi som sognekirke lægge vores 
kræfter og bruge ressourcer fra ansatte og 
frivillige?
•  Højmessen om søndagen, dåb, nadver,  
   sang, musik
•  Bryllup, begravelser 
•  Børn & unge, konfirmander 
•  Familiegudstjenester
•  Musik, kor, koncertkirke,
•  Højskoleformiddage og aftner
•  Studiekreds
•  Turistkirke 
•  Ejendom der skal forvaltes  
•  Medarbejdere, der skal ledes og 
   støttes i de daglige udfordringer. 
•  Birgittaforening, havegruppe, 
   dåbskludegruppe, kirkebladsomdeling.

Hvor er du i folkekirken:
Vil du være med til at præge Mariager 
sogns kirke liv?

Hvordan skaber vi de bedste rammer og 
fællesskaber?

Håber at denne artikel har vakt din interes-
se! 

Vi glæder os til at se dig til orienterings-
møde 12. maj og til kirkens øvrige arran-
gementer.

Preben Andersen
formand Mariager Menighedsråd

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole 

 
14. marts kl. 10.00: 

Islændingesagaernes verden 
Foredrag v. lektor Annette Lassen, 

Københavns Universitet. Efter frokost-
pausen vises et afsnit af Njals Saga. 

Dagen slutter med generalforsamling 
kl. 13.30.

 
18. april kl. 10.00: 

Kunstudflugt med Anne Lie Stokbro
Den kunstfaglige medarbejder ved 

Kunstetagerne i Hobro vil tage os på 
en bustur rundt til en række 

himmerlandske kirker med moderne 
kirkekunst. 

Der er arrangeret frokost på Als kro. 
Afgang kl. 10.00 fra kirkecentret og 
tilbagekomst ca. 16.00 sammesteds. 

 
Vi begynder hver gang med 

formiddagskaffe kl. 9.30 i Hobro 
kirkecenter. 

Tilmelding sker til 
sekretær Bente Pontoppidan på 
bente.pontoppidan@youmail.dk
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Konfirmanderne på ’Poverty Walk’
 Fattigdomsvandring – i Aarhus
Igen i år tager vi konfirmanderne – ja, hele 7. årgang og klasselærerne – med på en tur til Århus, hvor vi følges med tidligere hjemløse. 
Turen kan variere lidt både i tid og steder fra guide til guide, men det er den personlige historie, der er drivkraften i denne særlige by-
vandring.  

Om eftermiddagen besøger vi kunstmuseet Aros og ser udstillingen ’Far from Home’, som også er relevant i forhold til hjemløshed.
Vi er spændte på turen. Sidste år oplevede vi steder og mennesker, som vi ikke ser i Mariager. Vi ved imidlertid, at hjemløshed og nød 
findes i Danmark, og den viden betyder, at vi må forholde os – også selvom man ’kun’ er konfirmand.
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I en af mine yndlingssalmer skriver Kingo:

Sorrig og glæde de vandre til hobe, 
lykke, ulykke de gange på rad, 
medgang og modgang hinanden tilråbe, 
solskin og skyer de følges og ad.

Året for 10 år siden skulle have været et 
jubelår uden iblandet malurt. Det blev det 
stort set også - dog med et lille dødeligt 
men. Heldigvis styrer vi mennesker ikke 
selv livets gang, så ville der helt sikkert 
være flere konflikter, end der er nu, og der 
er såmænd rigeligt.
Visse år er helliget bestemte begivenheder. 
Jeg husker f.eks. intet om murens fald for 
godt 30 år siden, for det eneste jeg var op-
taget af var, at jeg skulle være far. 
Alt andet var ligegyldigt.
For 10 år siden skulle året være helliget 
kulminationen på mange års arbejde med 

at anskaffe det instrument, der i dag pryder 
Mariager kirke.
Så døde min svigermor. Ethvert dødsfald 
trækker uendelig mange tråde rundt om 
i nærmeste familie og længere væk. Det 
gjaldt for min svigermor, og det gjaldt for 
de ca. 250.000 mennesker, der døde ved 
jordskælvet i Haiti (den eneste verdensbe-
givenhed jeg husker fra 2010).
Kan man tillade sig at glædes midt i en 
sorg? 
Ja - med mindre sorgen er så altødelæggen-
de, at du aldrig bliver rigtigt menneske igen 
- så skal du faktisk!
Jeg sidder og skriver dette på 10 årsdagen 
for min svigermors død d. 27. januar 2010. 
En dag der samtidig var min datters 20 års 
fødselsdag, og hun sad alene i Berlin og 
åbnede en gave fra min svigermor 10 mi-
nutter efter, at hun var død. 
Sorrig og glæde de vandre til hobe!

Jeg var selvfølgelig ked af det, samtidig 
med at en anden del af mig glædede sig 
usigeligt til at kunne sige velkommen til et 
nyt stort orgel i Mariager kirke og hele den 
spændende proces, sådan en opstilling er.

Kulminationen på 10 års arbejde
Når sandheden skal frem, var det faktisk 
kun 9 års arbejde. For mig begyndte idéen 
om et nyt orgel dog den første dag, jeg før-
ste gang trådte ind i Mariager kirke i de-
cember 1995 kun en uge efter, at kirken var 
genåbnet efter en årelang restaurering og 
stod kridende hvid og musikalsk indbyden-
de. Jeg var ikke engang ansat som organist, 
men Mariager kirke var måske det sidste 
store kirkerum i Danmark, som havde po-
tentialet til et stort banebrydende instru-
ment. Den, der venter længe nok, kan blive 
konge af Sverige, og Mariager ventede og 
blev dronning.

Klap delfinen!

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

Dette billede er taget af en fotograf fra en eller 
anden avis. Fotografen var bedøvende ligeglad 
med den indvielseskoncert, jeg, 10 minutter ef-
ter dette billede blev taget, skulle til at spille.

Koncerten var dog vigtig nok til at komme i 
avisen - og sågar med den stedlige organist iført 
en ny fin lilla trøje.

Farven passer ikke just ind i kirkeårets farver. 
Lilla bruges i advent og faste, og her var vi i 
ugen efter pinse.

Lilla signalerer dog forventning, og forventnin-
gen var på sit højeste, da orglet blev indviet med 
taler og honoratiores (og ganske almindelige 
dødelige mennesker fra den lille købstad).

At organisten var en anelse nervøs, kan heldig-
vis ikke ses på dette billede, men tro mig.
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Nervøs (men sig det ikke til nogen)
I maj måned 2010 skulle orglet så indvies, 
og jeg skulle spille åbningskoncerten lør-
dag d. 29 maj. Kirken var pyntet og prop-
fyldt af mennesker, og jeg var til eksamen, 
for havde orglet nu lydt elendigt, var jeg 
sikkert blevet rullet - virtuelt - i tjære og 
fjer og smidt ud af byen. Orglet bestod, og 
jeg bestod vist også.

Ikke mit instrument
Selvom jeg sidder mange mange timer ved 
orglet, fastholder jeg stædigt, at det ikke er 
mit instrument. Jo mere man nærmer sig 
pensionen og så småt begynder at tænke 
på, at man jo ikke vil få den samme adgang 
til instrumentet som pensionist, og man i 
sandhed ikke kan tage det med hjem – jo 
mere sandt bliver det.
Hvis instrument er det så? Ja, det er i al en-
kelhed kirkens instrument, men det virker 
jo til gavn for enhver, der bevæger sig hen 
i det høje rum for at lytte til det, og ethvert 
menighedsråd kan i fremtiden vælge at ud-
skifte det med en guitar eller et elklaver! 
Sådan er det.

Åbent orgel
Det er ikke mit orgel, men alle andre kan jo 
ikke bare låse op og smutte op på pulpituret 
og kigge på det, derfor lavede jeg i dage-
ne efter indvielsen i 2010 arrangementet 
”Åbent orgel”. 
Temmelig inspireret af kulturnatten, hvor 
du for en kort bemærkning kan få adgang 
til steder, der normalt er lukket land.
Fem år efter indvielsen lavede jeg en re-
prise – og nu d. 29. maj kommer så 10 års 
versionen af “Åbent orgel”.

Det er bedre end Randers Regnskov!
En af de morsomste oplevelser, jeg har haft 
ved orglet, var en regntung efterårsferie-
dag, så sort som den sorteste novemberdag 
om natten. Nede i kirken stod en fugtig 

kernefamilie bestående af far, mor og to 
børn, der glanede op på orglets 10 meter 
høje facade.
Jeg inviterede dem alle op til orglet. Foræl-
drene fik en kop kaffe (eller to) – børnene 
spiste mine sidste småkager, og jeg tegne-
de og fortalte i både voksen- og børnehøj-
de som en anden Jørgen Clevin i forklæd-
ning om orgel, piber, trækstænger og sjove 
anekdoter.
Rent faktisk spillede børnene klaver, og de 
fik noget af en overraskelse, da de fik lov 
at spille på orglet og frembringe så mange 
forskellige lyde. De var – som nogen af de 
få – også med oppe i orglet (der er to etager 
indvendigt) og kigge på piber og mekanik 
og imponerende træarbejde.
Da vi sagde farvel til hinanden, udbrød 
børnene spontant, at det var meget bedre 
end deres tur i Randers Regnskov, hvor fa-
milien havde været om formiddagen.
Tag den Randers!

Kom og kig
D. 29. maj 2020 er en fredag, og det hele 
begynder kl. 14:00. Jeg planlægger at lave 
en lille video, som viser hele processen fra 
sin spæde begyndelse til åbningskoncerten. 
Den bliver vist hver hele time, så man kan 
droppe ind og ud, som det passer ligesom 
på museer, der viser informative film. Der-
efter er der adgang til at kigge sig omkring. 
Jeg åbner for alle låger og genoptager Jør-
gen Clevin-attituden. Det plejer at være in-
teressant. Jeg har gjort det mange gange og 

fået stor tak af fremmede mennesker, der 
fik adgang til at se noget, der ellers ikke 
var tilgængeligt. Orglet er stort, og der er 
meget at kigge på, og spørgsmålene plejer 
at stå i kø. Kaffen står i kopper.

Tangenter er vel tangenter
Alle kender et klaver, og det er egentlig 
sjovt. Vi kender også udtrykket at kom-
me fra et hjem med klaver (selvom det nu 
om dage hedder fra et hjem med elklaver). 
Både orglet og klaveret har tangenter.
12 tangenter i en oktav, der jo betyder otte, 
og så har vi mennesker endda fikst opdelt 
dem i sorte og hvide (som ligeså godt kun-
ne være gule og blå). Nederst er i hvert fald 
7 tangenter og øverst fem. Begge primtal 
og udeleligt med to og fire. Så langt er in-
strumenterne ens.
Orglet er ældst. Fra før Kristi fødsel. Kla-
ver/flyglet, som vi kender det i dag, er kun 
ca. 200 år gammelt. Hverken Bach eller 
Mozart har nogensinde spillet på et ”mo-
derne” flygel.

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Beethoven har spillet på et moderne flygel 
og skrevet uendelig megen musik, hvor 
klaveret/flyglet er omdrejningspunktet. 
Han har kun skrevet noget småt ligegyldigt 
orgelmusik, så skal man fejre Beethovens 
fødselsdag, skal vi over på den anden side 
af Klosterstien til Munkesalen, hvor min 
mors flygel står til låns. Jeg lader orglet bli-
ve, men tager flyglet med mig en dag.

Her er et par børn på udflugt inde i orglet. 
Det er ikke alle forundt at gå ind i et instru-

ment! 

Går man ind i en violin, er det bestemt ikke 
godt, men går man ind i et orgel, får man sig 

en på “opleveren”, som de unge ville sige. 
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På Beethovens dødsdag d. 26. marts kl. 
19:30 fejrer vi så lidt omvendt Beethovens 
fødsel for et kvart årtusinde siden med en 
koncert for violin og klaver. 
Duo Essenza, der består af Birgitte Bærent-
zen Pihl, violin, og Lene Buch Rasmussen, 
klaver, spiller bl.a. Beethovens berømte 
forårssonate. 
(Hvorfor den hedder forårssonate, aner jeg 
ikke, men måske gør jeg, når jeg byder vel-
kommen til koncerten i Munkesalen).  Det 
koster beskedne 50 kr., men vil du være 
helt sikker på en plads, så skal du reservere 
i forvejen. Der er nemlig kun 60 siddeplad-
ser.
(Kontakt kirkens organist - jeg er ret ofte i 
kirken om søndagen - og altid tilgængelig 
på mail/SMS).

Klap delfinen i Barcelona
I en anden af mine favoritsalmer skriver 
Grundtvig:

Sorg er til glæde vendt, 
klagen endt! 
Vor glæde skal hver tunge 
udsjunge!

Så er Kingo jo lige pludselig sendt til tæl-
ling.
På trods af min svigermors død blev 2010 
et glædeligt år. Min kone og jeg havde bl.a 
vores i alt fire børn med på ferie i Barcelo-
na, og mens pigerne lå ved stranden og så 
godt ud, tøffede min kones søn og jeg rundt 
og lignede et skandinavisk blegemiddel på 
udebane.
Vi besluttede os for at gå i det store akvari-
um på havnen i Barcelona. 
Der var en hel del mere end parcelhusgub-
bier, og til sidst stod vi der 10 centimer fra 
en hvidhaj og bad uhørligt – ikke til Gud 
– men til ingeniørerne om, at glasset måtte 
holde. Aldrig havde vi været så tæt på en 
stor haj før. Da vi – temmelig imponerede - 

nærmede os udgangen, sagde min ko-
nens søn, at han gad ikke, hvis der var 
et ”klap-delfinen”-arrangement uden-
for. To minutter senere stod vi så foran et 
”klap-delfinen”-skilt og en masse børn, der 
synes, det var sjovt at være tæt på og kigge 
ind i en delfin (død forstås). Vi syntes, det 
var sjovt at få en fadøl i baren.

At komme tæt på
Enhver sin lyst. Godt nok er Mariager en 
havnemetropol med Saltcenter og Barcelo-
naagtig træbelagt havnefront (i det meget 
små), men byen kan ikke byde på hverken 
hvidhajer eller delfiner, men du har i år en 
sjælden mulighed for at komme tæt på et 
imponerende bygningsværk.
Du må ”ikke” klappe orglet, for den fine 
marmorering skulle gerne holde i hundred-

vis af år, og du må heller ikke klappe piber-
ne, så smider jeg dig ud over pulpiturkan-
ten (det er i hvert fald den normale trussel 
for pibevandalisme), for de skulle også 
gerne spille i hundredvis af år.  Tangenter 
må du trykke på, hvis du har lyst. Det ene-
ste, det kræver, er, at du møder op til åbent 
orgel på et tidspunkt om eftermiddagen 
præcis 10 år efter en nervøs organist – nu 
mindre nervøs – indviede det, som man vist 
godt kan tillade sig at kalde en af Mariagers 
turistattraktioner. 
Der er i hvert fald nok at kigge på og lyt-
te til, og ingen er nogensinde gået ned ad 
trappen efter en rundvisning uden at have 
været imponeret.

Af organist Mikael Ustrup

Ludwig van Beethoven blev født i Bonn - byen, vi indtil murens fald kendte som Vesttysklands 
hovedstad - i 1770, og han fejrer (omend han ikke lige kunne være til stede) sin 250 års 

fødselsdag i år.
I Mariager med en koncert med Duo Essenza, Birgitte Bærentzen Pihl, violin og Lene Buch 

Rasmussen flygel, der spiller tre vægtige værker af en af de vægtigste komponister.  



Gudstjenesteliste
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Maja Søgaard Blokager = MSB, Jacob Duevang K. Rasmussen = JDKR, Edith Mark = EM

Siden sidst
Døbte

Elva Winther
Arn Klemme Lybech Mogensen

Athene Bach Haslund
Mathilde Storm Mikkelsen

Mathias Almar Meier
Lykke Kristensen Rafn

Gry Dorscheus Højbjerg Olesen
Laura Østergaard Nielsen

Karoline Mathilde Elleby Riis
Holger Juul Jensen

Bastian Andersen Petersen
Frej Wallenstein Sletterhage 

Begravede og bisatte
Annette Maja Kristensen født Stoltze

Laust Andersen Therkildsen
Laura Marie Egeris Vejlgaard Jensen

 født Egeris Vejlgaard
Carla Thomassen født Mogensen

Søren Erik Hjortshøj
Lars Folner Madsen

Else Marie Johansen født Stegger
Johan Peder Hansen

Per Alfred Jeritslev  - Spredt over havet
Hans Gregers Gregersen Overvad

spredt over havet
Robert Thomsen Skjødt
Anne Laurette Høyrup 
født Annette Høyrup Madsen

Marts
01. kl. 10.00 1. søndag i fasten Lukas 22,24-32 EM
08. kl. 10.00 2. søndag i fasten Markus 9,14-29 MSB
15. kl. 10.00 3. søndag i fasten Johannes 8,42-51 EM
18. kl. 17.00 Familiegudstjeneste MSB
22. kl. 10.00 Midfaste søndag Johannes 6,24-37 MSB
29. kl. 19.00 Mariæ Bebudelses dag

Musikgudstjeneste
Lukas 1,46-55 MSB

April
05. kl. 10.00 Palmesøndag Johannes 12,1-16 JDKR
09. kl. 19.00 Skærtorsdag- lam & vin 

i kirken.
Johannes 13,1-15 EM

10. kl. 10.00 Langfredag Lukas 23,26-49 JDKR
12. kl. 10.00 Påskedag Matthæus 28,1-8 JDKR
13. kl. 10.00 2. påskedag Johannes 20,1-18 EM
19. kl. 10.00 1. søndag efter påske Johannes 21,15-19 EM
22. kl. 17.00 Familiegudstjeneste JDKR
26. kl. 10.00 2. søndag efter påske

Konfirmation
Johannes 10,22-30 JDKR

Maj
03. kl. 10.00 3. søndag efter påske

Konfirmation
Johannes 14,1-11 EM

08. kl. 10.00 Bededag m/vandring Matthæus 7,7-14 JDKR

10. kl. 10.00 4. søndag efter påske Johannes 8,28-36 JDKR
17. kl. 10.00 5. søndag efter påske Johannes 17,1-11 EM
21. kl. 10.00 Kristi himmelfarts dag Lukas 24-46-53 JDKR
24. kl. 10.00 6. søndag efter påske Johannes 17,20-26 JDKR
31. kl. 10.00 Pinsedag Johannes 14,15-21 EM

Juni
01. kl. 10.00 2. pinsedag Johannes 6,44-51 EM

Gudstjenester på Fjordvang
Fredag den 27/3 kl. 14.00 

v/Maja Søgaard Blokager
Fredag den 24/4 kl. 10.00 

v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 29/5 kl. 10.00 
v/Edith Mark



Andre aktiviteter
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Siden sidst Marts
03. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Klostersalen
08. kl. 11.00 Folkekirkens Nødhjælps Sogindsamling Munkesalen
17. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Klostersalen
18. kl. 17.00 Familiegudstjeneste med fællesspisning Kirke/kloster
24. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde Klostersalen
26. kl. 19.30 Beethoven koncert Munkesalen
29. kl. 19.00 Musikgudstjeneste med klosterkoret Kirken
31. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Klostersalen
April
05. kl. 10.00 Påskevandring efter gudstjenesten Kirken
22. kl. 17.00 Familiegudstjeneste med fællesspisning Kirke/kloster
28. kl. 09.00 Formidddagshøjskolens udflugt
Maj
08. kl. 10.00 Bededagsvandring efter gudstjenesten Kirken
12. kl. 19.00 Offentligt orienteringsmøde vedrørende

menighedsrådsvalg Klostersalen
28. kl. 19.00 Litteraturforedrag (begynder i kirken) Kirke/kloster
29. kl. 13.00 Åbent orgel Kirken

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i

 Mariager Kirkes mange tilbud 
pga. manglende kørelejlighed? 

Så er kommunes tilbud om Flexture et 
fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune 
på telefon 97 11 30 00

Viede
Petrine Frederiksen & Andreas Lybech

Simona Læsø Christensen &
 Jakob Andersen Molbech

Velsignede
Diana Biriboduwoni Jensen & 

Peter Biriboduwoni Jensen
Else Kjeldsen & Kjeld Kjeldsen

Gudstjeneste på Sødisbakke
Sogneformiddag på Sødisbakke 
Fredag den. 6. marts kl. 10.00

Fællessang med indslag fra Mikkel Thomsen og Laura, Lone Vandt er organist. 

Påskegudstjeneste i salen på Sødisbakke
Fredag den. 17. april kl. 10.15

Friluftsgudstjeneste på plænen ved Sødisbakke
Fredag den 29. maj kl. 10:15

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til 

gudstjenesterne ved at ringe til 
Fjordens Taxa 

Tlf.: 98 57 57 10 
Senest søndag kl. 8.00, men gerne 

en af de foregående dage.
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Nyt fra kirkegården
Her sidst i januar, hvor jeg sidder og skriver 
dette indlæg til kirkebladet, har vi indtil nu 
haft en meget meget grøn vinter. 

Vi har været i gang med at renholde grav-
steder, som vi har pasning på, for ukrudt, så 
godt som det nu kan lade sig gøre for gran-
dækningerne, og der er også blevet skåret 
kanter på en del af kirkegårdens stier. Fak-
tisk er en del af græsplænerne også blevet 
slået, da græsset stadig gror. Det er jo no-
get af et særsyn her i januar måned at se en 
medhjælper futte rundt på plæneklipperen 
og slå græs.

Forårsblomsterne pibler op, og julerosernes 
hvide blomster står ganske flotte endnu, 
mens påskeklokkernes blomster så småt er 
i gang med at folde sig ud i nuancerne fra 
hvid over til rosa. 

På roserne er der også spæde blade, der er 
ved at folde sig ud, og som vil tage skade, 
hvis der kommer en gang hård frost. Men 
heldigvis skyder de igen med nye blade, 
hvis man ellers ikke er kommet til at skære 
dem for langt ned.

I vinterens løb har vi fået lavet nogle fle-
re urnegravsteder, som ligger i afdelingen 
ovenfor graverhuset, og der vil blive lavet 
flere i samme område i løbet af året.

I marts måned begynder vi at tage gran-
dækningerne af. Vi har et par træstubbe, 
som Lene har granpyntet - og den ene med 
hjemsted for en lille nisse. På den anden 
stub vokser der nogle gevaldig store østers-
hatte samt et hav af sodporesvampe.
Efter vi har fjernet grandækningerne, har vi 
nogle få gravsteder, som vi skal have ned-

lagt. Det sker efter skriftlig aftale med grav-
stedsindehaverne, som ikke har ønsket at få 
forlænget fredningstiden.

Så skal vi have plantet forårsblomster (sted-
moderblomster og hornvioler), og hvis vej-
ret ellers arter sig, bliver de plantet inden 
påske på de gravsteder, hvor vi har aftaler.
Ellers skal vi fortsætte med at gøre grav-
steder rene, og der bliver også gravsteder, 
hvor vi skal have udført arbejde, der er af-
talt med gravstedsindehaverne.

Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius
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Formiddagshøjskolen
Tirsdag den 3. marts:
”Nye salmer og sange” 
v. Martin Damgaard, komponist, musiker 
og underviser - og Claus Præstholm, lærer 
og forfatter.

Tirsdag den 17. marts: 
”Vi vokser, som synger” 
v. Ronald Risvig, Valgmenighedspræst og 
tidligere sognemedhjælper i Mariager

Tirsdag den 31. marts: 
”2 år ved slædepatruljen Sirius” 
v. Rasmus Mannerup Jørgensen

Se en længere beskrivelse af foredragene i 
sidste kirkeblad!

Tirsdag den 28. april: 
Udflugt
Som sædvanlig afslutter vi Formiddagshøj-
skolen med en udflugt. 
Turen går i år til Mors, hvor vi ser på land-
skab, historie og kultur.

Vi kører fra Egepladsen kl. 9.00 og forven-
ter at være tilbage kl. 17:30. Et detaljeret 
program er under udarbejdelse og udkom-
mer senere i Formiddagshøjskolens regi.

Tilmelding
Senest d. 31. marts til styregruppen for 
formiddagshøjskolen: 
Karlo Jensen, tlf.: 26 75 04 77
eller mail: monalisaogkarlo@gmail.com.
 
Pris
Turen koster kr. 400,- og omfatter alt 
undtagen drikkevarer.

Betaling
Man betaler kontant enten ved 
Formiddagshøjskolen d. 31 marts eller ved 
bussen d. 28. april.

Vi håber, at alle, der ønsker det, kan kom-
me med – men vi har et ’først til mølle’ 
princip.



Det første gule forår
Det første gule forår

har brudt den frosne jord.
De stæreflokke sortner

sølvsol i træk mod nord.
En dråbe vand
i stenens kløft

har sprængt i frost granit.
Der er en magt i magtesløs

en styrke ubestridt.
(KEL)

Det er i dag den 26 januar, og dagen er til-
taget med 1 time og 14 min. – og det kan 
mærkes tydeligt i begge ender af dagen. Jeg 
elsker, når man kan begynde at mærke, at 
lyset langsomt vender tilbage og forlænger 
dagen, så vi faktisk igen kan gå en tur efter 
kl. 16 – i lys. Mentalt betyder det meget for 
mig – og sikkert de fleste mennesker -  at 
dagen får flere lyse timer at gøre med – det 
forhøjer ens aktivitetsniveau – og lyst til 
at tage fat på en ny ”sæson”. Den følelse 
bliver ikke mindre med alderen, den rige 
glæde, det er, endnu en gang at få lov til at 
opleve et forår, se blomsterne pible frem af 
jorden på ny, se fuglene kæreste og bygge 
rede, se hele naturen vågne igen en gang, 

det er livgivende og rigt – Jeg synes, det 
grå, grå, tunge og regnfulde vejr, vi har 
haft denne vinter, har været næsten dræ-
bende for livsmod og aktivitet. Det blev jo 
nærmest aldrig dag, før det igen blev aften 
– dagen var som en fortyndet nat. Jeg har 
ydermere haft den store sorg at miste min 
elskede lillesøster, så tungheden har ligget 
dybt - - og så kom pludselig en skøn sol-
skinsdag med høj klar himmel, og alt det 
triste og tunge blev glemt for en stund! – 
Jeg gik en tur med min søster i hånden i det 
store lys og vidste, at hun ville elske det 
- - sorg og smerte forenedes i glæden over 
lyset – og det var smerteligt, fordi lykken 
gjorde ondt - - 

Vor vinterhvide hud får rosenskær,
Guds lys er os for stærkt!

En solsort synger, hør den første stær,
nu synger sindet sine forårssange,

skønt lyset gør mit sikre mørke bange.
(KEL)

Det ser jo ikke ud til, at vi får vinter – med 
is og sne – selvom bare en lille omgang 
med rim, iskrystaller og skøn hvid sne ville 
gøre underværker for sjæl og legeme – og 
så kan vi jo ligesom fuglene ligeså godt 
tage konsekvensen og begynde at ”lege”, at 
det er på vej mod forår. Længe har uglernes 

elskovssang lydt om aftenen, når hunden 
skal luftes, og ofte ser vi også uglen flyve 
lydløst og elegant rundt mellem træerne, 
når vi forstyrrer den på vores gåtur. Du-
erne kurrer lystigt, de har været her hele 
vinteren, så vi får nok fornøjelsen af deres 
unger.

For lidt siden så jeg fra min vinduespost et 
lille forførelsesoptrin med et par solsorte. 
Vi har heldigvis fået en del solsorte ”til-
bage” (jeg skrev sidst, at de stort set var 
forsvundet fra vor matrikel på grund af 
formodet sygdom – men nu er der faktisk 
ret mange af dem –formodentlig fra andre 
steder i landet), og det var et sådant par, der 
tiltrak sig både hinandens og min opmærk-
somhed. Under vores fodergren, som hæn-
ger udenfor et stort vindue, har vi anbragt 
et fugledrikke- og badekar, og her var mor 
solsort gået i bad. Hun baskede og nusse-
de sig – jeg tænkte, det måtte være en kold 
omgang – men så fik jeg øje på hannen, han 
sad et stykke derfra og kiggede forelsket på 
hende. Hun fløj op – satte sig på jorden et 
stykke fra ham og ventede – han fløj op på 
fodergrenen og begyndte at spise af en af 
de lækre fedtblokke med ismeltede insek-
ter, som vi diverterer vore fugle med, og 
han hakkede løs – og lod det falde på jor-
den, hvor hun sad! Hun spiste lidt, fløj så 
lidt længere væk – han fløj med – hun fløj 
op i caprifolien på terrassen – han fløj med, 
og her sad de så og kiggede forelskede på 
hinanden, før de tog turen til at træ lidt læn-
gere væk, hvor de kunne være i fred for mit 
nysgerrige blik – lidt privatliv har man vel 
lov til, selvom man er en fugl. Musvågens 
parringsskrig har længe lydt over trætoppe-
ne – de svæver rundt deroppe i det høje og 
kurtiserer hinanden, så de næsten glemmer, 
at de er farlige rovfugle.
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Det trækker i min forårspuppesjæl,
mit barn har brune sommerfugleøjne,

vi stemmer instrumenterne på ny,
se, lyset tegner glorie om

tøbrudssilhuetter,
og lærken synger solen frem af sky, -

det unge forårs gry.
(KEL)

I år har vi haft en overdådighed af røde bær 
– kristtjørn, contoneaster, tjørn og hyben – 
og de har faktisk fået lov at hænge næsten 
til nu, men så skal jeg love for, at der er bud 
efter dem. En stor kristtjørn kan blive tømt 
på meget kort tid af en sværm af småfugle 
- og hvad de efterlader, overtager solsorten. 
Vi havde også fornemt besøg af en enkelt 
vindrossel, der sad under en kristtjørn og 
spiste løs af de bær, der hang, så den kun-
ne nå – man behøver jo ikke anstrenge sig 
mere end nødvendigt - -

I denne tid hører vi også sortspættens meget 
karakteristiske skrig, men vi har endnu ikke 
fået øje på den, endskønt den må bo lige 
omkring os, men det lykkes nok en dag, da 
den sikkert yngler her, idet den har været 
her længe og også var her sidste år. Den 
yngler nemlig meget lokalt. Den skriger om 
kap med den farveskønne skovskade, som 
også pludselig er dukket op – den har vi 
ikke set hele vinteren, men nu er den daglig 
gæst. 
Vi har haft rigtig mange æbler i år, og vi 
har naturligvis ladet nogle blive tilbage til 
dyrene og fuglene – dels på jorden – dels 
i træet. Dem på jorden er for længst spist, 
men et bestemt træ – arten kaldes ”Husmo-
deræble(!)” – har stadig nogle hængende, 
og her så vi forleden et par krager sidde og 
hygge sig med friske æbler i træet – det har 
jeg aldrig set – og de kommer hver dag og 
forsøger at tømme træet! – Vi har så endnu 
en stamgæst - meget tæt på – den smukke 
lille vævre rødhals eller rødkælk, som vi 
sagde, da jeg var barn. Efter at have undret 
mig over det i mange år, besluttede jeg, at 
nu ville jeg finde ud af hvorfor – for umid-
delbart kunne jeg ikke se sammenhængen. 
Det viser sig, at ”Rødkælk” kommer af det 
tyske Rotkehlchen - og kehlchen betyder 
strube, og på en eller anden måde er det så 
blevet fordansket til rødkælk! – Så er det 
opklaret - - Den bor på terrassen i en capri-
folie, og den er hver dag på foderpinden - 
Jeg tror kun, der er en, og den har boet her 
nogle vintre – den vil nok have rede her, når 
den finder en mage. Jeg kan lige forestil-
le mig små rødhalsunger – intet kan være 
yndigere - -
Fra vores vinduespost har vi således man-
ge skønne oplevelser – en eftermiddag stod 
der pludselig en stor flot rå mellem æble-
træerne, den stod længe med ryggen til os i 
vinduet og var optaget af noget længere ned 
i skoven. Vi talte om, at det var mærkeligt, 
at den ikke havde nogle lam med sig, og 

lige med et kom to yndige lam frem – de 
havde stået og gemt sig bag en thuja, indtil 
mor råbte ”fri bane” – og så blev der ellers 
guffet æbler - - mens et egern pilede hen 
over plænen og op i det nærmeste træ – jo 
der er livligt her i Alstrup Krat!!

Faktisk var det lige ved at blive for livligt 
en aftenstund, hvor jeg skulle lukke for 
hønsene – Vi lukker dem ud et par timer 
sidst på dagen, så de kan gå og finde god-
bidder i jorden – og vi plejer at lukke ind 
til dem, når det bliver mørkt, og de er gået 
ind. Jeg var sen på den, og da jeg kom til 
huset, kunne jeg på afstand se, at jorden var 
dækket af hvide fjer! Med bange anelser 
fik jeg lygten frem og lyste ind i huset (der 
er altså kun en meget lille åbning til deres 
inderste hus, men åbenbart stor nok til, at 
Mikkel kunne komme ind!) – Ingen høns!! 
– Nå, de var nok også ved at skulle skiftes 
- - - Næste morgen, da jeg lukkede hunden 
ud, hørte jeg en lyd, jeg kendte – jeg gik 
efter lyden og fandt en småpludrende høne 
i nærheden af hønsehuset, nåh, så var der da 
en, der havde overlevet – På vej efter avisen 
helt op ved vejen hørte jeg igen en plud-
ren – endnu en forvirret og chokeret høne 
blev indfanget. Før havde vi fire – nu har 
vi to, og de er efter chokket igen begyndt 
at lægge æg – og de får nok snart nogle nye 
venner.
Godt og lyst forår!

Britt Lægsgaard
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Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 
Søndag den 8. marts fra kl. 11:00 - To timer gør en verden til forskel! 

Vi samler ind til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.
Klimaforandringerne rammer verdens fattigste allerhårdest. Det drejer sig om tørke, oversvømmelser og mudderskred i lande som 

Etiopien, Zimbabwe og Nepal. 
Særligt kvinder er udsatte, for de står typisk alene med ansvaret for landbrug og mad – klimaforandringerne gør jorden næsten umulig 

at dyrke, og det betyder ikke bare mindre mad, men også færre penge, fordi der ikke er flere grøntsager at sælge lokalt.
Tørken tvinger unge piger til at gå længere for at hente vand, og mange må derfor droppe ud af skolen, fordi der simpelthen ikke er tid.

Det går pengene fra indsamlingen til:
• Træplantning – træer giver skygge og liv • Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser

• Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier rent drikkevand

• Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima

Bliv indsamler og giv to timer af din søndag – så giver vi livsnødvendig klimahjælp til verdens fattigste. 
Går du en rute søndag den 8. marts, samler du i gennemsnit 813 kr. ind til bæredygtig klimahjælp, 

og sammen med ca. 15.000 andre indsamlere har det betydning!

Meld dig som indsamler hos Karen Bæk Iversen på tlf. 23707393 eller på mail: karenbaek@hotmail.com. 

Hvert skridt tæller
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Klosterhaven
Havenisserne har holdt fri i december og 
januar, men nu, hvor vi går ind i februar, og 
de første krokus er sprunget ud i Klosterha-
ven, skal vi igen i aktivitet. 
Vores kvasgård trænger til, at mange flere 
rafter bliver flettet ind imellem stolperne, 
så vi må afsted med sav og nedlægge nogle 

lange tynde træer. Sådan nogle finder man 
rundt omkring, hvor naturen bare har fået 
lov at passe sig selv. Her kæmper de selvså-
ede ahorn, bøg og elm om at nå højest, og 
derved bliver de til 6-9 meter lange slanke 
tynde træer næsten uden grene. De er meget 
velegnede til at flette hegn med. 

Derudover skal haven jo gøres forårsklar 
med beskæring og indsamling af blade og 
døde grene.

Med venlig hilsen Peter Ulrich Toubøl

Sogneudflugt 2020
Sogneudflugten går i år til Skt. Mortens 
Kirke i Randers, hvor sognepræst Stine 
Tougaard vil vise os rundt, samt fortælle 
om arbejdet i Kirkens Korshær. 
Derefter sluttes med frokost et hyggeligt 
sted i nærheden.

Sogneudflugten foregår lørdag 
d. 13. juni med afgang fra Mariager 
i egne biler kl. 9.30, og hjemkomst 

til Mariager kl. ca. 16.

Yderligere program, samt meddelelse om 
tilmelding, pris m.m. følger senere.

Stine Tougaard



Fyrtårne
Mange kan fortælle om et menneske eller 
måske flere, som har haft særlig betydning 
dem. Det kan være en bedstemor, en læ-
rer eller en anden, som var der, da der var 
brug for dem. Den slags mennesker er guld 
værd. De kan redde os fra at synke ned i de 
sorteste huller. Men det er ikke ensbetyden-
de med, at vi bliver strøget med hårene og 
får ret. Mennesker, som er med til at præge 
og vejlede os, er også dem, der tør sige os 
imod og sige os sandheden, også når den er 
ilde hørt. Som regel er det ganske almin-
delige mennesker. Men der er også de ual-
mindelige. Dem, der rager op som fyrtårne. 

Birgitta af Vadstena var sådan et menneske. 
Den nat, da hun blev født, havde en præst et 
sælsomt syn. Han så en lysende sky, hvorpå 
der sad en skikkelse, som talte til ham: ”I 
nat fødes en datter hos hr. Birger, og hendes 
underfulde røst skal høres over hele ver-
den”. Og profetien gik i opfyldelse. Birgitta 
blev både elsket og hadet i Sverige og langt 
udenfor landets grænser på grund af sin un-
derfulde røst og skarpe tunge. Hun var ikke 
bleg for at revse både konger og paver og 
stille dem Guds straf i udsigt, hvis de ikke 
rettede op på deres syndige og umoralske 
liv. Birgitta talte ud fra åbenbaringer, hun 
fik fra jomfru Maria og Kristus. Og der blev 
lyttet til profetinden. Birgitta har nu ligget 
i sin sarkofag i Vadstena i mere end 600 år.

Men igen lyder en usædvanlig røst fra det 
høje nord. Jeg tænker på Greta Thunberg, 

den unge klimaaktivist, der ligesom Bir-
gitta taler frygtløst til verdens mægtige og 
indflydelsesrige mennesker om at sadle om, 
hvis kloden skal overleve. Er hun vor tids 
Birgitta? Ja, måske. Jeg ved det ikke, men 
der er bestemt ligheder. Greta Thunberg er 
skarp og modig, når det gælder kampen for 
klimaet. Hun viger ikke tilbage for at præ-
dike dom over vor tids umættelige begær. 
Fra tid til anden dukker den slags men-
nesker op, og det er godt. Vi har brug for 
etiske pejlemærker i en tid med kæmpe ud-
fordringer. Det kunne være spændende at 
få besøg af Greta Thunberg her i Mariager, 
men det er ikke lige på trapperne. 

Vandringer
Til gengæld er Birgittaforeningen klar med 
en påskevandring den 5. april og en bede-
dagsvandring den 8. maj. Begge vandrin-
ger begynder efter gudstjeneste i Mariager 
kirke, og vanen tro er Anni Engedal guide. 

Litteraturforedrag 
Torsdag den 28. maj 
kan vi tilbyde et 
spændende foredrag 
ved Marianne Munk. 
Som ung overvejede 
Marianne at gå i klo-
ster i Vadstena, men 
sådan kom det nu ikke 
til at gå. Marianne 
blev bibliotekar, og i øjeblikket skriver hun 
på en roman om reformationstiden, hvor 
hun sammenfletter historien om en nonne 
i Maribo med historien om Stygge Krum-
pens sidste år. 

Aftenen begynder i kir-
ken ved Krumpens grav 
og slutter i Klostersalen, 
hvor Marianne vil fortæl-
le om, hvad kirkespræng-
ningen kom til at betyde 
for nonnerne i Maribo og 
Mariager.

Birgitta-retræte
Ådalen Retræte den 12.-14. juni. 
Hvad kan vi lære af Birgitta? Grethe Holm-
riis er retræteleder.

Læs mere om Birgittaforeningen på 
www.birgittaforeningen.dk. 

Grethe Holmriis

Nyt fra Birgittaforeningen

18 Arkivfoto: Påskevandring 2018



I haven sås blomstre en rose
livsglædens apoteose

den blæste på januars surhed og rusk
jubelglødende på sin busk.

Midt i december sprang frem en knop
gav det gråklemte sind et skub

som et trafiklys den meldte: ”Stands
jammeren over regndråbers dans!”

Hver dag, der gik, mer og mer sprang 
den ud

- i vinterens hjerte et sommerbud -
den strålede i den silende regn
gav os håbet med udråbstegn:

”Hvil i dit nu, for skønhed hav blik!
Oplev den suveræne mystik,

som naturen kan bringe til veje,
afbalancer dit stemningsleje!”

Dagene randt, den folded sig ud;
moden og smuk som en forårsbrud
bragte den glædeslys i hvert sind

fjernede mismod fra regnvåd kind.

Den sang om solen, bag skyer gemt,
vækked erindring om sommer, glemt:

”Ret dit fokus på livets kulør,
genskabe vil jeg dit gode humør!”

Lidt nattefrost kunne den ikke kue,
formåede ikke dens livsmod at true,
den vågned hver morgen med røde 

kinder
og solskinsberigede drømmeminder.

Den viste os mensker, at bag det sorte,
bag de mørke og dystre porte

kan der pludselig skyde en rose,
som gennem vintertider os lodse.

Vibeke Guldberg Madsen

Vinterens rose
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Opstandelse er det, der sker, når et dødt 
menneske vågner til liv igen.

I påsken fejrer vi Jesu død og opstandelse.

Vi fejrer også vores egen opstandelse - 
troen og håbet og kærligheden.

Velkommen til påskens gudstjenester!
05. april kl. 10.00 Palmesøndag
09. april kl. 19.00 Skærtorsdag 

med efterfølgende lam & vin i kirken
10. april kl. 10.00 Langfredag
12. april kl. 10.00 Påskedag

13. april kl. 10.00 2. påskedag

Opstandelse

Altertavlen udarbejdet af Erik Heide i Havndal Kirke


