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Hvem ringer klokkerne for?

Sådan lyder titlen på en af Ernest
Hemingways berømte bøger, og tæt på sådan lød også et spørgsmål, jeg en dag fik:
”Hvorfor ringer vi, som vi gør?” Det gør
vi her i Mariager, fordi det er stedets skik
– altså at ringe med kirkeklokken, når en
gudstjeneste eller en kirkelig handling skal
markeres.
Helt lavpraktisk betyder det, at vi ringer
med klokken en time inden søndagsgudstjenesten i to minutter. Vi ringer igen en
halv time inden gudstjenesten – igen i to
minutter, for så at slutte af med to minutters ringning lige op til, at klokken slår ti,
så alle har mulighed for at høre kaldet til
kirke. Ret inden gudstjenesten går i gang,
ringes der så 3 gange 3 slag med klokken.
Det er de såkaldte ”bedeslag”. Disse slag
markerer begyndelsen på gudstjenesten eller den kirkelige handling, og grunden til,
at det er tre gange tre slag, er, at hver gruppe af tre slag markerer Faderen, Sønnen og
Helligånden – vores Treenige Gud!

Klokke fra 1400-tallet

Oprindeligt blev bedeslagene dog indført
for at forstærke bønnen for en helt speciel

begivenhed, nemlig det første korstog mod
Jerusalem i 1096! Her besluttede pave Urban d. II, at hele kristenheden hver aften
på samme tidspunkt skulle knæle i bøn for
korstogets succes! Herfra udviklede bedeslagene sig gennem tiden til de bedeslag,
vi kender i dag!

linger, såvel som ”døgnet rundt”, så fint
afspejler troens tilstedeværelse! Troens
tilstedeværelse, ikke bare i vores samfund,
hvori klokkeringningen lyder – et samfund
som er mere præget af kristendom, end vi
tænker over til hverdag - men også troens
tilstedeværelse hos os almindelige mennesker, i vores liv! Der er tider, hvor troen
står klart og tydeligt – det er gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, og så er der
den ”døgnets ringning”, som måske ikke
altid fanger vort øre, fanger vor opmærksomhed, men som dog ligger som en slags
underlægningsmusik for vort liv og giver
det rytme, glæde og en sikkerhed, som vi
måske bare ikke tænker over og dog ville
mærke, hvis manglede!
”Hvem ringer klokkerne for?” – ja, de ringer for os, både når vi har styrke til at høre
dem, og når vi synes, alt er stille omkring
os!
Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

Klokke fra 1639

På de såkaldte ”høj-helligdage” som Påskesøndag og Pinse, samt juleaften og ved
vielser vil man også kunne høre klokkerne ”kime”! Kimning er hurtigt gentagende
slag på klokken, som markerer, at noget
helt særligt er undervejs – og ved vielser
markeres brudens komme, da kimningen
ophører, når bruden ankommer til kirken!
Derudover ringer Mariager Kirkes klokker
både heltimeslag og halvtimeslag døgnet
rundt. (Hvis denne korte gennemgang af
ringningen ved Mariager Kirke har vakt interesse for mere, henvises der til Kirkebladet 39. årgang nr. 2. marts-maj 2017 – det
kan evt. lånes hos sognepræsten.)
Spørgsmålet om, ”hvorfor vi ringer”, fik
dog sat tankerne i gang hos mig, og det
slog mig, at kombinationen af både ringning ved gudstjenester og kirkelige hand-

Klokke fra 1841
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Efter at have fået et indblik i kirkelivet i
Hong Kong og i Estland vender vi i vores
artikelserie ”Kirken i Verden” blikket tættere på hjem – nemlig til vores ”moderkirke”
i Vadstena, Sverige, hvor bl.a. Moder Karin
fra Birgittas orden vil fortælle om livet som
nonne.
Men denne første gang er ordet givet til Hanne og Jens Søndergaard, der igennem næste
40 år har været interesseret og engageret i
at holde forbindelsen mellem Vadstena og
Mariager vedlige og dermed bidrage til, at
den kulturarv, som vi her i Mariager også
forvalter, holdes aktuel og nærværende.

Venskab mellem Mariager og
Vadstena siden 1980

Et tilbageblik på næsten 40 års godt samarbejde med vor moderby, Vadstena vækker
dejlige minder, men måske også lidt betænkeligheder for fremtiden. Menighedsrådet
med formand Vagn Andreasen og sognepræst Bjarne Jørgensen rejste til Vadstena,
hvor vi ville søge vores kulturarv. Vi følte,
at vi var landet i en levende historiebog. Vi
boede hos provsten Göran Grefbäck og hans
kone Birre. Göran og Birre blev vores meget gode venner og læremestre om Birgitta.

Kirken i Verden

tog i indvielsen af den nye Sognegård. Året
efter var en større delegation-folkedansere
og menighedsrådsmedlemmer fra Mariager
igen på besøg i Vadstena. I 1984 blev der
afholdt Nordisk stævne i Mariager med deltagelse af borgere fra Klepp og Vadstena.
Fra Vadstena deltog 60 voksne og 35 børn.
Lørdagen sluttede med en fælles fest i Mariagerhallen. Efter festen vandrede alle fra
Hallen til Kirken og overværede en fantastisk midnatskoncert med kirkekoret fra
Vadstena.
I 1990 samledes Birgittakyndige i Mariager
til et Symposium med titlen: ”Birgitta – hendes værk og klostre i Norden” under ledelse
af professor Tore Nyberg. Blandt deltagerne
2 Birgittanonner. 2 år senere optrådte svenske skuespillere i Kirken med skuespillet
”Visa mig Vägen” for 300 tilskuere.

ring. Der blev holdt fest på Hotel Postgården. Fra Vadstena deltog den nye provst
Kjell Karlsson og den gamle provst Göran
Grefbäck med taler og sang.
I 2000 stiftes i Vadstena Societas Birgitta
Europa (SBE- Den Europæiske Birgittaforening). Som et mål sætter man udgivelse af
et Birgitta Atlas, som beskriver alle Birgittaklostre i Europa. Forfattere: Ulla Sander
Olesen, Per Sloth Carlsen og Tore Nyberg.
I 2002 Årsmøde i Mariager. Der afholdes
Middelalderdage i byen. Mange Mariagerborgere og handelsstandsforeningen deltog.
Hele byen sydede af fest og farver. Omvandrende ”nonner” ledte tankerne hen på den
Hellige Birgitta, som har sat varige spor i
Mariager.

I 1995 var der genindvielse af Mariager Kirke efter en omfattende og kostbar restaure-

Birre og Göran Grefbäck Vadstena

Ved alle større arrangementer i Mariager
kirke siden da har der været deltagelse fra
Vadstena. I spredt orden kan nævnes: Klosterkirkens 500 års jubilæum i 1981. Svenskerne opførte et Skuespil i kirken og del4

SBE Møde 2002: Deltagerne i SBE mødet med repræsentanter fra Polen, Holland, Belgien Tyskland,
Sverige, Finland og Danmark.

Klosterhaven

Vi gamle klosterhavenisser har været i hi
hele vinteren. Kun kort før Jul livede vi op
til vores årlige kælderjulefrokost. Men nu
er det marts og foråret kommer, så nu rykker vi ud igen for at skifte ødelagte teglsten
på pavillonen, beskære uønsket træ- og
buskvækst, ordne bålplads samt rense borde og bænke m.m.

Mariagerborgere klar til SBE møde og Middelalderdage 2002

For 10 år siden modtog vi 75 ungdomspilgrimme fra Vadstena i Mariager Kirke. De
var under ledelse af Biskop Martin Lind fra
Linköping, og Birre Grefbäck. Senere vandrede de langs Fjorden til Hobro.
I 2013 udkom der et Birgittaatlas indeholdende alle de Birgittaklostre, som er
grundlagt i Europa, og sidste år havde klosterkirken besøg af et fremragende kor fra

Vadstena. Det var en oplevelse at møde
gamle bekendte, og det gav håb om et fortsat godt og tæt forhold til vor moderby,
Vadstena. Det har været en enestående oplevelse at kende Vadstena og dens borgere i
så lang tid. Til borgerne regner vi også nonnerne. Flere af dem har vi fået et personligt
forhold til.

Desuden glæder vi os over, at der går rygter om, at en gruppe ”lugekoner” fremover
vil hjælpe til med at passe reliktplanterne i
højbedene. Gruppen ledes af Lene Lundsgaard fra menighedsrådet, og vi ser frem til
et godt samarbejde. Vi nisser er bedst til det
lidt grovere arbejde. Kontakt evt. Lene på
tlf.: 4045 9651 og hør nærmere.
Med venlig hilsen
Peter Ulrich Toubøl

Hanne og Jens Søndergaard

Vadstena Kirke
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Konfirmandlejr

I weekenden den 3.-4. februar drog en busfuld forventningsfulde konfirmander, en
frivillig forælder og en præst afsted på den
årlige konfirmandlejr til Valsbøl i det danske mindretal i Tyskland.

Første stop på turen var dog Flensborg,
nærmere bestemt ”Den gamle Kirkegård”,
hvor Istedløven er genopstillet. Her mødtes
vi med konfirmanderne fra Valsbøl og deres præst Finn Rønnow, som efter at have
fortalt lidt om løvens betydning og skæbne,
guidede os gennem Flensborg. Første stop
på turen var det danske mindretals hovedkirke, Helligåndskirken, hvor vi havde en
kort andagt, inden vi hørte mere om områdets spændende historie. Derefter gik
turen til den tyske Sankt Nikolaj Kirke,
som prydes af et orgel med mere end 5000
6

BØRN OG UNGE

piber (vores i Mariager har 3054), skænket af Christian den 4, da Flensborg jo på
det tidspunkt var en del af det danske hertugdømme! Herefter gik turen til Valsbøl
skole, hvor alle blev indkvarteret inden et
par timer med ”rigtig” konfirmandundervisning gik i gang. Aftenen sluttede med
en stemningsfuld aftenandagt i den gamle
tyske kirke på den anden side af vejen, og
kl. 24.00 blev lyset slukket, og der faldt ro
over alle.
Søndag morgen stod den på oprydning
inden gudstjenesten, som ikke fandt sted
i nogen kirkebygning, som vi er vant til,
men i et kirkerum som befandt sig bag to
skydedøre i spisesalen, og ekstra stole måtte der til, førend der var plads til alle! Efter
den gode gudstjeneste, hvor salmesangen
nærmest løftede loftet, (da organisten var
syg!), gik turen hjemad, og efter et enkelt
stop til grænsehandel nåede en busfuld
trætte konfirmander og voksne Mariager
ved aftenstid, mætte af mange spændende
oplevelser og indtryk.

Om turen skriver Sara og Lærke:

På papiret så det måske ikke så spændende
ud at stå tidligt op en weekend (vi skulle mødes ved kirken kl 08:15) og tage til
Tyskland, besøge fire kirker, spise og så i
seng, så vi var klar til gudstjeneste næste
dag. Men det viste sig, at det var ret sjovt.
Foruden at vi besøgte fire spændende kirker i Flensburg og hørte om byens historie,
så fik vi tid til at gå rundt i gågaden i noget
tid for os selv. Vi sov i en gymnastiksal,
men før vi skulle i seng, benyttede vi os
hyppigt af reb og trapez, indtil vi skulle til
aftenandagt med levende lys, og det var
rigtig hyggeligt.
Næste morgen gik vi en tur i et flot vinterlandskab, før vi skulle til gudstjeneste. Så
spiste vi frokost med andre fra menigheden, og så skulle vi hjem. Meeeeen har du
sagt Tyskland, har du sagt grænsehandel,
og der fik vi også købt lidt ind.
Tak til Peder, Finn og Jakob for en rigtig
god og hyggelig tur.

Om turen skriver Mikkel P og Jens:
Vi synes, det var en god bustur, og turen i Tyskland var også rigtig god. Grunden til at det
var godt var, at alle hyggede sig og havde det godt sammen. Tyskerne/danskerne var også
flinke, om aftenen var der ro, men vi snakkede stadig sammen, der var heller ikke nogen
der kom op og slås eller skændes. Vi fik også et bedre sammenhold med b klassen. Da vi
var ude og kigge på kirke, kunne det godt blive lidt trættende at sidde stille, men så fik vi
jo lov til at rende lidt rundt i en time og hygge os. Det var spændende at lave noget i en lidt
større by end lille Mariager, Flensborg er en god del større end Mariager. Sankt Nikolaus
kirken var stor og flot og den anden kirke (Helligåndskirken) var ikke så stor.

Familiegudstjenester
Tema: Påske

Onsdag den 21. marts kl. 17.00

Tema: Kristi himmelfart
Onsdag den 18. april kl. 17.00

Tema: Pinse

Onsdag den 16. maj kl. 17.00
- efter den korte
gudstjeneste er der gratis
fællesspisning i klostret og
en aktivitet for børnene.

NB:
Hvis I ønsker en mail
i tiden op til næste
familiegudstjeneste, så
send en mail til Jacob
jdkr@km.dk og kom
på vores
”Familiegudstjeneste-mailliste”.
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Formiddagshøjskolen

6. marts
Kristian Bøcker

Kristian, som er sognepræst i Jelling, vil
holde foredraget:
”Far, tjekker du nu Facebook igen?”

Et spørgsmål, vi er en del, der får - og som
vi ofte dårligt hører, fordi vi er optaget af
noget andet og forsøger at være flere steder
på én gang. Men hvorfor er det egentlig så
vigtigt at være online det meste af tiden?
Hvad er vi bange for at gå glip af? Og går
vi i virkeligheden glip af noget andet og
vigtigere, mens vi er ”på”? Og er det kun
Vor Herre, der både kan være allestedsnærværende og til stede?

20. marts
Bjarne Nielsen Brovst

Endnu ikke fastlagt

Mine egne erindringer

17. april.
Udflugt Sostrup Slot, Rimsø Kirke

Bjarne Nielsen Brovst fortæller i egne
erindringer om en opvækst i det nordjyske,
hvor han ofte var ”Måske Egnet”, men dog
med en lykkelig barndom, men også med
et sårbart sind. Han fortæller også om mødet med store personligheder, man aldrig
får sagt tak til. Bjarne Nielsen Brovst er en
dygtig og meget humoristisk fortæller, men
foredraget giver derudover noget at tænke
over.

Formiddagshøjskolen er
åben for alle.

Sted: Klostersalen
Tid: kl. 10.00-12.00
Pris: 50,inkl. foredrag og smørrebrød.

Søndagscafé

St. Bededags aften

Ældre Sagens Søndagscafé, kl. 14-16 i Munkesalen
”De tre søstre”.
Tre søstre, som er vokset op i et hjem med klaver
og gennem hele livet har dyrket deres spil og
stadigvæk gør det med glæde og entusiasme,
kommer og spiller for os.
Det koster 50 kr. for kaffe og kage.

Ældre Sagen holder Store Bededags aften,
kl. 19 – 21 i Klostret som et led i Spis sammen mod
ensomhed-kampagnen.
Vi spiser varme hveder, og der bliver sang og musik.
Tag en ven med, det er gratis, men vi vil gerne vide,
hvor mange hveder vi skal bage, så tilmelding til Lene
på tlf. 40 45 96 51 senest d. 23. april.

15. april

Alle er velkomne, ingen tilmelding
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3. april.

26. april

Dag og Nat

På dagens varme solskinsbud
sprang tulipanens knopper ud.
De mærked solens kærlighed
i nakken og på panden hed.
De folded sig i lyset ud
med purpurrøde forårsskrud.
De stråled med en indre glød ,
der næppe solen underbød.
_
Hvad, dagen kaldte frem med smil,
blev ramt af nattekuldens pil.
For nattefrosten bed og sved,
og den blev bare ved og ved.
Alt det, der sprang så herligt ud,
blev frosset til en krøllet klud.
_
Nej, dag og nat ha’d ingen plan
for vårens første tulipan,
så de i fællesskab ku strø
et blomsterflor af løg og frø.
De trak af sted på hver sin hammel;
den adfærd er så kendt og gammel.
_
Som vår skred frem, blev sol til sidst
dog enerådende solist.
Og nattefrosten vendte om;
den gik sin vej, hvorfra den kom.
Nu stråler havens blomsterflor
helt uberørt af vind fra nord.
Og natten mildnes, følger trop
med dagens sprælske solskinshop.
Vibeke Guldberg Madsen
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Kirkens to Kristusfigurer

I decembernummeret indsneg der sig en lille
misforståelse på Birgittaforeningens side. Helga fortalte om de helt unikke træskærerarbejder fra Middelalderen, ’Den lidende Kristus’
og ’Kristi grav’ og i den sammenhæng, at
’Kristi grav’ ifølge Birgitta skulle være ’på et
bestemt sted i klostret’. Dette er for så vidt helt
rigtigt.
Den skulle befinde sig i klostret, hvor dagen
begyndte for søstrene, som Helga fortalte.
Længe havde jeg samme opfattelse, indtil en
nonne med stor indsigt i ordenens symbolik
gjorde mig opmærksom på, at det næppe har
været en så stor og prangende grav, som den
der står i tårnet, birgittinersøstrene mødtes om.
For at få en afklaring på dette problem skrev
jeg engang i 80erne til abbedissen i Altomünster i Sydtyskland og bad hende lade sig
fotografere ved deres grav i klostret. Billedet
viste en lille, tarvelig kiste, hvilket var i overensstemmelse med birgittinernes regelbestemte liv i enkelhed.

Graven i Mariager har
haft en anden funktion, idet den har stået på gulvet i kirken
uden for munkekorets
gitter og formentlig
inde under nonnekoret. Med andre ord
der hvor ’verdensfolket’, de valfartssøgende gæster i kirken
kunne dvæle ved dette dramatiske tredimensionelle billede af
Kristus i en kiste, hvis
låger var åbne og lukkede under påskehøjtiden. Det store gulv uden for munkekorets
gitter var den del af kirken, der lå uden for
klausuren og dermed ikke en del af klostret.

Smertensmanden, ’Den lidende Kristus’ er
udformet med samme dramatiske udfoldelse af pinsel og smerte som figuren i kisten.
Også denne har tjent et formål uden for
klausuren. Som I ser af tegningen af kirkens
østgavl, var der to hovedindgange.
Den sydligste (længst væk) var for de valfartssøgende, mens den nordre (nærmeste)
alene var forbeholdt kongen, bispen og den
vordende birgittinernonne, der netop skulle
ind og på dørtrinet afgive sit klosterløfte.
Dette skete foran et ”billede” af Kristus,
hvor hun efter afgivelse af løftet symbolsk
indgik ægteskab med Kristus. Som tegn på
dette gav bispen hende en vielsesring, et
’nonneguld’ på fingeren.
Smertensmanden har helt givet haft sin
plads i forbindelse med denne handling, da
man jo havde en dygtig billedskærer.
Per Sloth Carlsen
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Gudstjenester udover det sædvanlige

Indsættelsesgudstjeneste
Søndag den 22. april kl. 10.00

I skrivende stund er ansættelsesprocessen for Mariager nye sognepræst
stadig i fuld gang, men fast ligger det, at indsættelsen af den nye præst
vil finde sted søndag den 22. april kl. 10.00. Ved gudstjenesten deltager
også provst Jørgen Pontoppidan, som på biskoppens vegne højtideligt vil
indsætte den nye sognepræst i embedet. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for et traktement.
Menighedsrådet håber, at så mange som muligt vil deltage i gudstjenesten
og dermed byde vores nye sognepræst velkommen!

Musikgudstjeneste - Mariæ bebudelsesdag
Søndag den 18. marts kl. 16.30. (Billeder af bebudelsen)

Mariæ bebudelsesdag er den dag, hvor kirken fejrer, at Maria fik besked
om, at hun skulle blive gravid og føde Jesus. Det var englen Gabriel, der
overbragte hende de overraskende nyheder.
Ved denne sene eftermiddagsgudstjenesten vil meget af den flotte musik,
som er skrevet til Mariæ bebudelsesdag være i fokus og på den måde være
med til at understrege, at vores gudstjeneste ikke er ”ord alene”, men også
masser af musik, orgel såvel som korsang og menighedssang.
Velmødt til en anderledes gudstjeneste!

Friluftsgudstjeneste med Sødisbakke
29. maj kl. 19.00 i Maren Findsdalen!

Igen i år arrangerer Sødisbakke og Mariager Kirke en skøn gospelgudstjeneste under træerne i Maren Findsdalen.

Gudstjeneste med engelske islæt!
Søndag den 3. juni

Denne søndag er højmessen ganske som den plejer i Mariager Kirke, og
dog alligevel ikke!
Ved gudstjenesten deltager nemlig The Reverend Canon Sally Theakston
fra vores engelske venskabsprovsti Dereham, og Sally vil forestå altergangen. Så mød op og få et syn på Kristenhedens mangfoldighed!
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Marts

Gudstjenesteliste

Kirkebilen

04. kl. 10.00
11. kl. 10.00
18. kl. 16.30
21. kl. 17.00
25. kl. 10.00
29. kl. 19.30

3. søn. i fasten
Midfaste søndag
Mariæ bebudelsesdag
Familiegudstjeneste
Palmesøndag
Skærtorsdag

Johannes 8,42-51 KH
Johannes 6,24-35
KEL
Musikgudstjeneste JDKR
JDKR
Markus 14,3-9
KH
med efterfølgende lam JDKR

30. kl. 10.00

Langfredag

Lukas 22,26-49

KH

01. kl. 10.00
02. kl. 10.00

Påskedag
2. Påskedag

Matthæus 28,1-8
Johannes 20,1-18

JDKR
KH

08. kl. 10.00
15. kl. 10.00
18. kl. 17.00

1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
Familiegudstjeneste

Johannes 21,15-19
JDKR
Johannes 10,22-30 JDKR
JDKR

22. kl. 10.00

3. søndag efter påske

Præsteindsættelse

NP

27. kl. 10.00

St. Bededag

Matthæus 7,7-14

JDKR

29. kl. 10.00

4. søndag efter påske

Konfirmation 7A

JDKR

06. kl. 10.00
10. kl. 10.00

5. søndag efter påske
Kristi Himmelfart

Konfirmation 7B
Lukas 24,46-53

JDKR

13. kl. 10.00
16. kl. 17.00
20. kl. 10.00
21. kl. 10.00
27. kl. 10.00
29. kl. 19.00

6. søndag efter påske
Familiegudstjeneste
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag
Friluftsgudstjeneste

Johannes 17,20-26

03. kl. 10.00

1. sø. ef. trinitatis

Deltagelse fra England

April

Maj

Juni

og vin i kirken

JDKR
Johannes 14,15-21
Johannes 6,44-51
Matthæus 28,16-20
i Maren Findsdalen
JDKR

KH: Karin Hasling, KEL: Knud Erik Lægsgaard, NP: Ny præst, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen
Hvilken sognepræst som forestår hvilke gudstjenester efter den 22. april er endnu ikke fastlagt pga. vakance.
Det vil fremgå af Mariager Kirkes hjemmeside.
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Det er muligt at bestille kirkebilen til
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens
Taxa på tlf.: 98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

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

Gudstjenester for
Sødisbakke
Onsdag den 4. april

kl. 10.15

v/Cicilie Inge Poulsen

Plejehjemsgudstjenester
på Fjordvang
Fredag den 23. marts kl. 10.00
v/Karin Hasling
Fredag den 20. april kl. 10.00
v/Jacob D. Krogh Rasmussen
Fredag den 25. maj kl. 10.00
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Siden sidst
Døbte

Lærke Sommer
Anna Gertz Bech
Ella My Grønfeldt Thomsen
Ida Högel
Helmut Holmstrøm-Jensen
Helena Leonora Kyndorf Danielsen

Begravede og bisatte
Ethel Bech Friborg
Ida Annelise Bjerre født Nielsen
(Gassum kirkegård)

Elisabeth Lund født Dall Schmidt
Niels Erik Andersen
Maja Aaquist Andersen
Preben Knud Frederik Madsen
John Johansen
Karl Erik Madsen
(Assistens kirkegård, Odense)

Kaj Vernegreen Mejer
Egon Gotfred Sørensen
Edith Kjær Christiansen født Laursen
(Assens kirkegård)

Emilie Hammer Nielsen
(Randers Nordre kirkegård)

Leo Kurt Christensen
Esther Schmidt født Øgendahl
Jesper Olav Bojsen-Møller
(Torup kirkegård)

Birthe Andersen født Pedersen
(Svenstrup kirkegård)

Ria Hjeronymus født Rasmussen
Erling Sørensen Nielsen
Ole Jensen
(Holbæk kirkegård, Norddjurs)

Karen Marie Nyborg født Bonde
Finn Frydenlund Larsen
Danni Hellerup Korreborg

Andre aktiviteter

Marts

01. kl. 08.00
06. kl. 10.00
11. kl. 11.00
15. kl. 19.30
18. kl. 16.30
20. kl. 10.00
20. kl. 17.30
29. kl. 16.00

Konfirmanddag
Formiddagshøjskole
Sogneindsamling
Koncert ”Fransk Orgelmesse”
Musikgudstjeneste
Formiddagshøjskole
Menighedsrådsmøde
Skærtorsdagsvandring

Klosteret
Klostersalen
Klostret
Kirken
Kirken
Klostersalen
Kirkekontoret
Kirken

03. kl. 10.00
05. kl. 08.00
15. kl. 14.00
17. kl. 10.00

Klostersalen
Klosteret
Munkesalen

17. kl. 17.30
22. kl. 16.00
26. kl. 19.00
27. kl. 10.00

Formiddagshøjskole
Konfirmanddag
Søndagscafé
Formiddagshøjskolen:
Udflugt til Sostrup Slot, Rimsø Kirke
Menighedsrådsmøde
Koncert ”Bach orkestersuiter”
Søndagscafé holder St. Bededagsaften,
St. Bededagsvandring

21. kl. 19.30
29. kl. 19.00

Koncert ”Korkoncert”
Friluftsgudstjeneste m. Gospelkor

Kirken
Maren
Findsdalen

Koncert ”Klosterkorets forårskoncert”

Kirken

April

Maj
Juni

03. kl. 16.00

Klosteret
Kirken
Tilmelding
Kirken

Siden sidst
Viede

Marianne Gertz Møller & Martin Stævne Bech
Anne Møller Rathe & Anders Bloksgaard Poulsen
Ditte Brandenborg Holmstrøm-Hansen og Søren Peter Jensen
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Folkekirkens Familiestøtte

- et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier
Sognet er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognet har mulighed for at
benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes
tilbud til familier.

Sogneindsamling
11. marts!

Vær med til indsamling søndag 11.
marts. Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver millioner af mennesker ud i nød,
sult og flugt - for vi kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til
dem, der modtager hjælpen.
Nye veje til håbet!
Der findes ingen fast formel for, hvordan man bedst hjælper mennesker
i nød. Hver ny krise kræver, at man
tænker i nye baner. Det er dét, vi gør
hos Folkekirkens Nødhjælp - finder de
bedst mulige måder i en hvilken som
helst situation i de 25 lande, vi arbejder i.
I næsten 100 år har vi hjulpet mennesker i yderste nød. Og vi er gode til
det, vi gør. I 2017 blev Folkekirkens
Nødhjælp vurderet af DANIDA til at
være én af Danmarks bedste NGO’er
til humanitært arbejde.
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!

Mødested: Klostret
- fra kl. 10.00
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Ved udgangen af 2017 blev jeg ansat som
koordinator ved Folkekirkens Familiestøtte til at koordinere vores arbejde i Hadsund-Vive og Hobro-Mariager provstier.
Jeg vil her gerne præsentere det nye tiltag i
de to provstier.
Mit navn er Lone Bøgh, jeg er uddannet
folkeskolelærer og har efterfølgende videreuddannelse som skolevejleder og inklusionsvejleder. Gennem mit lærerarbejde
har jeg ofte oplevet familier, som har efterspurgt en ekstra håndsrækning.
Børnefamilierne kan være under stort pres
– af mange forskellige årsager. Det kan
være en udfordring at få det hele til at lykkes i hverdagen. Måske er tonen derhjemme blev lidt rå eller i hvert fald ikke rar.
Måske er man frustreret over sine børns
trivsel, deres mangel på venner og glæde
i hverdagen. Måske er der heftige diskussioner om skærmtid eller lektier. Måske
mangler man redskaber og sparring fra andre voksne til at opdrage sine børn. Måske
mangler man en hjælpende hånd til at få
sine børn aktiveret i sports- og fritidslivet.

Gennem kontakt til den lokale koordinator
kan forældre få støtte til at skabe trivsel i
hjemmet gennem de forskellige tilbud:
Frivillig forældreven i hjemmet,
som kommer regelmæssigt i en periode og
støtter forældre i de udfordringer, de selv
oplever som et problem.
Kurser til forældre
Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder
Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser
for forældre med efterfølgende opfølgning
i hjemmet:
PREP:
Kommunikationskursus for par, der ønsker
redskaber til at forbedre samlivet.
Par-tjek
for par, der vil have en god snak om parforholdet.
KIFF:
Samarbejdskursus for skilte forældre, der
ønsker at tage godt vare på deres fælles
børn.
Aktuelt har vi et PREP-kursus i menighedscenteret i Hadsund i weekenden d.
7.-8. april 2018. Kontakt koordinatoren for
mere information.
Har din familie, eller nogle du kender, brug
for støtte fra os, eller har du lyst til at høre
mere om at blive frivillig, så kontakt mig
meget gerne.
Koordinator Lone Bøgh
Tlf.: 24 76 17 91

Styrk parforholdet til gavn for Jeres børn
PREP: Kommunikationskursus
for par med børn

Folkekirkens Familiestøttes PREP-kursus er for par med fælles eller sammenbragte
børn mellem 0-17 år, der er motiverede for at arbejde med Jeres forhold, og hvor
familien ikke har så store udfordringer, at I får hjælp fra kommunen.
Parret deltager sammen.
Hvad handler kurset om
På kurset får I redskaber til at tale bedre sammen og forstå hinanden. I arbejder med
redskaberne sammen på kurset. Der deles ikke personlige forhold mellem deltagerne.
Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet.

Datoer:
		
Sted:

Den 7. - 8. april. Begge dage fra 9.00 til 17.00
+ 3 opfølgende samtaler i hjemmet.
Menighedscentret i Hadsund

Tilmelding og mere information:
Kontakt PREP-leder Dorthe Kjærgaard
på telefon 21 59 66 16 eller dokj.km.dk

Folkekirkens
Familiestøtte

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestøtte.dk
15

Hits og hits - aldeles ukendt og ukendte hits!

Når man engang imellem glemmer et pass word - og det kan jo unægtelig ske en del
gange i disse år - så kan man få tilsendt et
nyt, hvis man svarer på nogle forudindtastede kontrolspørgsmål.
Disse kontrolspørgsmål er ofte ret enslydende: hvilket mærke var din første bil
- navnet på din første kæreste - din første
adresse etc.
Førstegangsoplevelsen husker vi, hvorimod dagligdagsting har det med at forsvinde. Ikke ret mange vil få tilsendt et nyt
password ved at kunne huske, hvad de fik
at spise for 25 år siden.

Førstegangsoplevelsen

Jeg fik tilsendt en af disse reklamemails.
Jeg har slettet mig selv fra næsten alle
maillister, så når der endelig en sjælden
gang kommer en reklamemail, vedrører
det altid enten musik eller teater. Jeg råbte
tværs gennem huset til min kone, om jeg
skulle købe billetter, så vi kunne høre Arnold Schønbergs monumentale “Gurre-lieder” i Aalborg.

Hun var ikke indenfor umiddelbar råbevidde, og det var økonomisk heldigt heldigt,
for i samme sekund ringede min mor og
spurgte, om vi ville have mine forældres
billetter, da de var blevet syge og ikke kunne komme til koncerten i Musikkens hus.
Schønbergs Gurre-lieder viste sig ikke at
være min musikalske kop the, men hvornår får du lov til at høre Aarhus og Aalborg
symfoniorkester på een gang?
Ca. 160 musikere på en - til lejligheden
- udbygget scene, 6 solister og et kæmpe
mandskor. Svaret er enkelt: aldrig mere.
Det var en førstegangsoplevelse. Den kommer ikke igen, og jeg kan i sandhed sige, at
jeg gav det et ihærdigt forsøg. Jeg er bare
ikke til kæmpe senromantisk heltevrøvlemusik.
Hit på hit
Helt anderledes forholder det sig med den
koncert, som finder sted i Mariager kirke
søndag d. 22. april kl. 16:00.
Der er absolut ingen senromantisk orkester
eller heltevrøvl, men barokorkestret Con-

certo Copenhagen, der diverterer med intet
mindre end Johann Sebastian Bachs fire
orkestersuiter.
Hvis du nu sidder og tænker “orkestersuiter - det siger mig ingenting, og det er ikke
musik, jeg kender” så tro om. Bachs orkestersuiter indeholder at par af de absolut
største klassiske hits. At finde på enhver
“klassisk greatest hits cd”, brugt i utallige
film reklamejingler mv.
En øjenåbner
Jeg sad foran radioen dengang i 1983, som
jeg gjorde mange morgener, for at høre
morgenandagten fra Københavns Domkirke. Det var måden, hvorpå jeg lærte utrolig
mange salmemelodier og megen orgelmusik. Denne morgen glemte jeg at slukke
efter postludiet, og så var det, at det flinke
monopol spillede Bachs 1. orkestersuite.
Jeg var målløs. En sand øjenåbner, og jeg
har aldrig glemt musikken, eller hvad det
var præcist, der fascinerede mig ved denne
musik. Siden er det blevet noget af det musik, jeg holder mest af.

Et meget stiligt pressebillede af samtlige musikere i barokorkestret Concerto
Copenhagen med dets kunstneriske leder
Lars Ulrik Mortensen i forgrunden.
Han er dog ikke med ved koncerten i
Mariager kirke søndag d. 22. april
kl. 16:00.
Ved koncerten med Bach’s fire orkestersuiter leder den italienske oboist Alfredo
Bernadini de i alt 15 medvirkende musikere.

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

Når koncerten med Concerto Copenhagen
alligevel bliver en førstegangsoplevelse for
mig, skyldes det den simple kendsgerning,
at jeg i de forløbne 35 år, siden jeg hørte
musikken for første gang, aldrig har hørt
det med levende musikere.
Og musikere kommer der. Besætningen
er en del mindre end de 160 mand til Gurre-liederne, men de kommer til at fylde
hele kirkerummet op med lyd.. Strygere
og cembalo foruden 3 trompeter, tre oboer, fagot og den meget vigtige traversfløjte.
Dertil pauker!
Det bliver mageløst; garanteret første, eneste og dermed også sidste gang i min tid
ved Mariager kirkes sublime koncertrum.
Grib chancen. De 120 kr., som billetten koster, er ganske enkelt uhørt billigt for denne oplevelse og Concerto Copenhagen har
spillet her før. De kan lide det, og det har
publikum også kunnet. Bedre fås det ikke i
Danmark. (se mere bagsiden af dette blad).

Og nu til noget helt andet

Det “helt andet” finder faktisk sted allerede
i marts måned, så kronologien er gået i udu
(som det smukt og mundret hedder).
Torsdag d. 15. marts kl. 19:30 spiller jeg et
ret sjældent opført værk. Værket er bestemt
heller ikke at finde på nogen “klassiske mesterværker”-cd’er, men det er faktisk et lille mesterværk.
François Couperins “Messe pour les
couvents”. På dansk: “orgelmesse til brug
ved klosterkirkerne”.
Fransk barok orgelmusik har aldrig rigtig været i høj kurs i Danmark, og en af
grundene er, at landet ikke rigtig har haft
instrumenter, der ydede musikken fuld retfærdighed. Jo - et instrument gør i særdeleshed: orglet i Mariager kirke. Bygget af
en franskmand med franske stemmer og
fransk tankegang i en gammel dansk klosterkirke. Dette instrument yder musikken

Et billede af facaden på det orgel, Couperin spillede på, er mere interessant at kigge på
end et gråligt kobberstik af barokkomponisten Francois Couperin.
Franske barokorgler adskiller sig væsentligt fra tyske/danske orgler. De har mange flere
smægtende og pompøse trompeter, som nok skal blive flittigt brugt, når kirkens organist
og kor d. 15. marts kl. 19:30 spiller sjældent opført fransk barokmusik.
fuld retfærdighed.
Couperin skrev to orgelmesser en til bykirkerne og en til klosterkirkerne, og de
to messer regnes som højdepunktet af den
franske barokke orgelmusik.

Vekslende og afvekslende

Det hedder egentlig alternim-praksis og
betyder, at musikken lyder fra forskellige
steder i kirkerummet i en slags samtale.
I koret ved kirkens lille kisteorgel sidder
organist Anders Olesen og akkompagnerer kirkens kor. Ved det store orgel sidder
kirkens organist, og hele koncerten er en
vekselvirkning mellem kirkekoret og det

store orgel.
Personligt har jeg sjældent glædet mig
mere til at spille en koncert end lige netop
dette program. Der er så mange ting i spil,
som jeg håber går op i en højere enhed. Primært en stemning. At komme ind i kirken
og opleve musikken fylde rummet er i sig
selv en stemning. At det foregår i begge
ender af kirken er en effekt. At musikken,
som er de fem obligatoriske messeled: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei,
giver det hele et historisk perspektiv. Først
og fremmest er det dog vidunderlig musik.
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Stor tysk kormusik

Om Aarhus Universitetskor måtte komme og synge et program med noget af den
største tyske kormusik der findes? Ja, det
måtte de skam meget gerne. Der var kun
et problem: datoen. Enten havde jeg ferie
eller også var det for tæt på et andet arrangement i kirken, men det lidt usædvanlige
kompromis endte med at blive mandag d.
21. maj. 2. pinsedag kl. 19:30.
Korets dirigent Søren K. Hansen siger
om programmet: “Ved denne koncert diverterer vi med et helt igennem klassisk
program. Komponisterne Bach, Brahms,
Schütz og Mendelssohn er kildevæld, hjørnestene, fundament, rygrad, nogle vi med
mellemrum, og det er nu, må vende tilbage
til for at lære og vise hvad vi kom fra, og
for at mærke at KLASSISK har klasse. Det
har vi behov for, og det tror vi også, vores
publikum har”.

Dobbeltkor

Vi er vant til at et kor har fire stemmer: sopran, alt, tenor og bas, men i Bachs motet “Fürchte dich nicht” er der hele to kor:
dobbeltkor. Altså otte stemmer i sving hele
tiden. Dertil et lille continuoorgel. Også
Brahms gør brug af dobbeltkor, så der er
lyd for mere end entréen 2. pinsedag.
For der tages en beskeden entré til en alt
andet end beskeden korkoncert med ukendte hits.

Hvad nu hvis?

Hvad nu hvis Schønbergs Gurre-lieder
havde været en musikalsk øjenåbner, som
de næste 35 år ville have været en kær
gave, der gav anledning til utallige store
oplevelser? Ja - så havde det været dumt
ikke at have givet sig selv muligheden for
at høre det.
Livet er langt og de fleste koncerter i Mariager kirke tager en time af dit liv og ca.
50 kroner af din pung - men beriger dit liv

med oplevelser, som det er en promille af
jordens folk forundt at opleve. Carpe musicorum og duk op og hør musik.

Musikere er ikke terrorister

Da Niels Hausgaard var i Mariager for
nylig, fortalte han sjovt, at han var lidt bekymret over at skulle spille sammen med
en syrisk guitarist, indtil han kom til at
tænke på, at musikere jo ikke er terrorister.
Selv plejer jeg at sige, at mens folk lytter til
musik i Mariager kirke, hænger de ikke ud
på gadehjørnerne eller starter krige.
Skulle du have været så heldig, at du har
hørt noget af musikken før, så glæd dig til
flergangsoplevelsen.
Har du ikke hørt den før, er du såmænd
endnu heldigere: så er der stadig mulighed
for en mageløs - måske livsforandrende oplevelse.
Mindre kan dog gøre det - men ikke hvis
du hænger ud på gadehjørnerne samtidig.
Af organist Mikael Ustrup

Århus Universitetskor disker ved koncerten mandag d. 21. maj kl. 19:30 op med nogle af den tyske kulturs helt store klassikere.
Musik af Schütz, Bach, Mendelssohn og Brahms.
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Nyt fra kirkegården, starter denne gang
med at vi tager et kig tilbage.

Nyt fra kirkegården

Natten mellem d. 16. og 17. november 2017
blev der stjålet 3 blyhætter fra søjlerne ved
indgangene ved Kirkens p-plads. Det er rigtigt ærgerligt, at nogle kan finde på at stjæle
kirkens ejendom.

Blytækkerne kom midt i december, og deres arbejde med at få lavet hætterne til de
tre søjler ved p-pladsen tog en hel dag for
2 mand + det arbejde, de havde lavet forud
derhjemme. Hætterne blev utroligt flotte, så
vi glædede os over det flotte arbejde, men
vi var samtidig også lidt bekymret for, om
tyvene kunne finde på at komme igen.

Da vi undersøger nærmere, finder vi ud af,
at bly har en handelspris på 10-11 kr/kg, og
det stjålne bly nok havde en vægt på ca 50
kg. Omkring 500 kr har tyvene fået ud af
dette tyveri, men kirken står med en kæmpe
regning for at få genskabt blyhætterne.
Grunden til, at det bliver så dyrt at få lavet
nyt, er, at det er et gammelt håndværk, hvor
blyet bliver smeltet og hældt ud på sandbunde for at få lavet blypladerne. Pladerne
bliver derefter klippet og formet, så det passer til søjlerne, og det er et stort arbejde at
bukke blyet i de former, det nu skal have.
Vi bestilte blytækkere til at komme og få lavet nye blyhætter til de 3 søjler, for vi ville
jo helst, at det så fint ud op til julen.
Inden blytækkerne nåede at komme, var
tyvene igen på spil natten mellem 7. og 8.
december 2017, og denne gang var det de
to søjler ved graverhuset, der var udsat for
tyveriet, og igen har tyvene nok ikke fået
mere end omkring 500 kr for det stjålne bly.

Det skete så desværre igen. Natten mellem
d. 18. og 19. januar 2018 kom tyvene og tog
de 3 nye flotte blyhætter.
For at slutte det hele, har tyvene (regner vi
med) igen været her for at tjekke, om vi har
fået nyt bly på søjlerne ved graverhuset. Da
kirkegårdens personale mødte på arbejde
fredag d. 2. februar, var beskyttelsesinddækningerne på søjlerne ved graverhuset
rykket ned, og den ene søjle havde fået
smadret pudselaget.
Menighedsrådet skal nu finde ud af, hvilke inddækninger der skal være på søjlerne
fremover. Hvis hætterne da får lov at blive
der.

Så ærgerligt, at vi ikke kan have nogle fine
søjler ved kirken med flotte blyhætter. Det
er ikke kun os, som er ansatte ved Mariager
kirke, der ærgrer os, men også dem, der har
deres gang m.m. til kirken/kirkegården, bliver berørt af sådanne nogle tyverier.
Så lidt om hvad der sker på kirkegården
i de næste måneder.
Foråret er heldigvis på vej, og allerede i januar kunne man se erantis og vintergækker
forsigtigt stikke deres gule og hvide hoveder op.

I marts måned begynder vi at tage grandækninger af på gravstederne. Påsken falder
tidligt i år, og om der bliver plantet stedmoderplanter inden påsken på gravsteder, hvor
denne ydelse er valgt, kommer an på, hvordan vejret arter sig. Men planterne bliver
plantet, når vejret tillader det.
Så vil vi også gå i gang med at rydde op efter
vinteren, og der er altid noget, som skal renoveres efter måneder hvor der har været regn
og måske sne.
Der er gravsteder, som vi skal have nedlagt
(efter aftale med pårørende,) og det sker fra 1.
marts, eller når vi har fjernet grandækningen.
Så skal vi også i gang med at renholde gravsteder, hvor der ligger sådan en bestilling.
Foråret er også plantetid, så der vil være nogle gravsteder med legat/gias aftale, hvor vi er
inde og genplante, hvor det er nødvendigt.
Forårshilsner fra Kirkegårdens personale
Kirsten Nygaard Fabricius
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Vådt i vådt – gråt i gråt - - - og dog

Snart kryster kulden jord og vand,
og luften ånder blomst på ruder,
skønt dybt i jorden er en brand,
der løser kyndelmisseknuder.
//:Et lys for alle jordens folk,
for alle mørkets sjæle://

Jeg har samme gode fornemmelse, når jeg
går i skoven og kigger på mos, der lige netop ved denne tid står med blomster mange
steder – og her oplever jeg en endnu grønnere nuancepragt.

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://

vende tilbage. Den er jo en standfugl, men
kan strejfe lidt rundt i vinterhalvåret. Den
yngler stort set kun i Jylland, og dens største bestand befinder sig i Rold skov – og
det er jo tænkeligt, at den af og til tager en
afstikker herover. Oftest hører vi kun grønspætten – den er meget sky og flyver omgående, hvis man kommer for tæt på.

(KEL)

I min unge dage så jeg tit ”katastrofefilm”
- specielt nogle, der handlede om naturkatastrofer og ændringer i klima. Der er særligt
én, jeg husker - ikke dens navn men dens
indhold. I filmen var der altid gråvejr og
regnvejr - man så aldrig lyset eller solen,
og det påvirkede selvfølgelig menneskene i
uhyggelig grad. I dette sidste halvår af 2017
har jeg ofte tænkt på den film, fordi mange
mange dage er forløbet vejrmæssigt som
en grå masse uden mange lysglimt. – Jeg
ved godt, at vi danskere elsker at tale om
og brokke os over vejret, men denne gang
har vi da virkelig noget at have det i: Siden
de første målinger i 1870erne er sommer/
efterår/vinter 2017 målt som en af de 10
vådeste, så vi har syn for sagen!
Som altid, når noget næsten er entydigt negativt, er man /jeg nødt til at finde noget positivt. F.eks. er markerne rundt om i landet
fantastisk grønne – det er en fryd, når man
kører gennem landskabet, at se så mange
forskellige grønne nuancer – det giver indtryk af frodighed, og det kan vi jo godt lide
– og så har jeg altid lært, lige siden jeg var
barn, at grønt er godt for både sjæl og legeme - vi lærte, at ”grønt var godt for øjet!”
20

Vi har ca. 600 mosarter i Danmark, og de
har deres højdepunkt om vinteren, hvor så
meget andet ligger i dvale. Mosserne er
meget varierede og med smukt formede detaljer. En skov med meget mos er ofte langt
mere artsrig end en skov, hvor mosserne
ikke trives, og det er jo en interessant oplysning – for her i Alstrup krat findes der
mange slags mos, og der er meget af det.
F. eks er jeg meget forelsket i Bregnemos,
der breder sit tykke bløde tæppe ud på store
arealer i vor skov – det er så tykt et lag, at
det ligefrem er næsten plastisk at gå på.
En anden af de kønne er Jomfruhår, der virkelig lever op til sit navn!
Jeg kender ikke navnene på så mange, men
jeg nyder til gengæld synet af dem, når de
står med små bitte blomster, der lige akkurat titter op over det grønne tætte tæppe.

Grønspætte

Grønspætten er vendt tilbage til Alstrup
krat! – Faktisk har vi i flere år hverken hørt
eller set den her, men pludselig var den her
så med sin umiskendelige ”latter.” - Jeg
ved ikke, hvorfor den er her i nogle perioder for så at være væk i lang tid – og så

Den er jo ellers ganske køn at se på, så den
måtte gerne blive siddende, så man kunne
nyde pragten – Den er let kendelig på sin
grønne ryg og vinger, sin røde isse og nakke og det sorte parti omkring øjnene. Hos
hannen kan man se den gule overgump i
flugten, og hannen har desuden rød skægstribe. Man oplever den ofte siddende på
jorden, hvor den er i gang med at spise myrer, som er dens hovedføde. Den hakker hul
i myretuen og stikker sin mere end 10 cm
lange, klæbrige tunge ind i gangene, hvor
den så ”limer” både myrerne, deres pupper
og æg! – Velbekomme – forret, hovedret og
dessert på én gang. Smart!

Når vi (en sjælden gang) oplever sne i skoven, har vi ofte set, at der er gravet hul ned
igennem sneen til myretuen – og det er
grønspætten, der har været på spil. Grønspætten er således fra naturens hånd udstyret
med et fangstredskab, men er man ikke det,
må man selv opfinde det, og det har nogle krager gjort. De har nemlig lavet sig en
krog af en gren, som de fører ind i et hulrum
i et træ, så orme eller larver kommer med
ud - Det er da intelligent tænkning!

Uglerne - -

Lige siden begyndelsen af januar har natuglerne været i gang – Det er en lang kurtiseringsperiode! – Vi hører dem hver aften,
når hunden bliver luftet, og der er meget
livlig aktivitet. Vi mener, at det uglepar, vi
har boende, har været her i mange år – altså at det er det samme uglepar, der år efter
år bor i vores uglekasse! – Hvorfor skulle
de også flytte – her er et godt spisekammer
med ”højt” til loftet – og vi har aldrig haft
en mus inden døre, så uglerne gør deres arbejde godt! – Vi glæder os til – som tidligere
år – at se de små uldtotteunger tumle rundt
på jorden, mens de afventer, at mor og far
kommer og nurser dem - -

- - - og de andre trofaste beboere

Der har jo ikke været den store invasion af
kvækerfinke, grønirisk, grønsisken og kærnebider, som vi gik og ventede på – i hvert
fald ikke i Alstrup krat, men min søster nede
i byen har dem – plus stillids, som ligefrem
optræder i større mængder der. Vi HAR da
haft kvækerfinke og dompap, men ikke store
mængder. Apropos store mængder – jeg havde læst, at der var stor invasion af gråsisken i
Danmark (den største nogensinde) – samt af
korsnæb (århundredets største invasion) på
jagt efter elle- og fyrrekogler – så jeg gik på
mine mange ture og spejdede efter disse flokke – og så nærmest kun ”røgen” af en flok
gråsisken – det var, hvad det blev til – øv!
Korsnæb har vi set nogle gange her i krattet,
og det ville da være et syn at se så stor en
flok af disse danske ”papegøjer,” men jeg har
givetvis ikke været de rigtige steder.

hvert år glæder mig vildt til – de første
erantis, der med deres ydmygt bøjede nakker bryder op gennem den sorte jord – det
mirakel er sket – se selv! – At jeg så hjælper dem lidt på vej og sætter dem i skål i
min stue, forhøjer kun nydelsen – for så
kan jeg nemlig se på dem hele tiden!

Godt forår!

De allermest trofaste beboere er jo selvfølgelig solsort, blåmejse, musvit – et ret stort
antal sortmejse og sumpmejse – og lige
i går havde vi besøg af den lille punker,
topmejsen, og den havde følgeskab af den
skønne flagspætte, som også bor her.
Spætmejsen er vist den hyppigste gæst på
fodergrenen, og vi har en enbenet en af
slagsen! – Det ser specielt ud, når den –
hængende med hovedet nedad – kun har fat
med sit ene ben, mens den ivrigt guffer løs
af mejsekuglen.

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)
Britt Lægsgaard

Mod forår

Det længe ventede ”mirakel” – som jeg
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Nyt fra Birgittaforeningen

Den Danske Klosterrute gennem hele Danmark har tidligere været omtalt under ”Nyt
fra Birgittaforeningen”, og nu er her igen
en anledning, i og med vi kan glæde os
over, at niende bind i guidebog-serien om
klosterruten, som omhandler beskrivelse af
strækningen fra Viborg til Aalborg - med
”Birgittaruten” her til Mariager - nu er blevet til virkelighed.

og tankerne bag projektet falder meget fint
i tråd med den inspiration, vi her i Mariager har fra Birgitta som ”Pilgrimmenes
pilgrim”- jfr. følgende citat:
”Var och en som vill utstaka
eller börja en ny väg,
bör själv gå före på den.”

ske steder, hvor der i sin tid blev bygget
klostre, og undervejs går turen fra kirke til
kirke ad stier og mindre veje, ligesom for
middelalderens pilgrimme.
Bøgerne henvender sig således til alle, der
ønsker at kombinere natur- historie og kultur med muligheden for eftertanke og fordybelse.

(Rev.V 4:10)

Denne anbefaling har Jens Kristian Krarup
og hans stifindere i den grad levet op til, i
og med at hver km på ruten gennem Danmark er gennemtravet og derefter detaljeret
beskrevet.

Forfatteren Gunnar Kasper Hansen

Efterfølgende deltog gæsterne fra nær og
fjern i en meningsfuld og mindeværdig pilgrimsandagt i Mariager kirke ved sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen.
Jane Grøn
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Dette er et stort ønske, som er gået i opfyldelse. Allerede sommeren 2008 inviterede
Birgitta-foreningen til en kortere vandring,
vi dengang kaldte for ”første step på en Birgittarute”, som vi på sigt håbede ville kunne tilkobles Den Danske Klosterrute. Året
forinden var den første guidebog ”Gennem
Sønderjylland til Ribe” med Jens Kristian Krarup som forfatter blevet udgivet.
Idèen til klosterruten kan vi takke ham for,

I forbindelse med bogudgivelsen blev der
afholdt reception med taler og sange i klostersalen. Efter velkomst v. klosterruteforeningens fmd. blev mødet indledt af kommunens fmd. f. Kultur og Fritid Jane Grøn.
Der kom herefter også mange anerkendende ord fra turistchef Kristina Schjødtt m.fl,
og forfatteren Gunnar Kasper Hansen gav
en god introduktion til bogens indhold og
tankerne bag.
Han understregede bl.a., at med Den Danske Klosterrute drejer det sig ikke om at
komme hurtigst muligt frem. Ruten går
gennem de mest naturskønne områder i
Danmark og forbinder samtidig de histori-

Sognepræsten og Karen Marie fra
Klosteruteforeningen

Herefter var der rundvisning for gæsterne
i kirken og klosterudstillingen, og en god
dag sluttede med samvær, pilgrimssuppe
og sang i klostersalen.
Vejen er din, men jeg går den
vær hos mig, Gud, når jeg vandrer
gennem det liv du forandrer.
Lov mig at hver gang jeg mister mit sted
er du med.
Vejen er min, tør jeg gå den?
Vær hos mig, Gud, så jeg finder
fodfæste, hvis jeg forsvinder.
Spred du dit vingefangs rolige vej
under mig.
(Iben Egekvist Krogsdal, 2013)

Tak til Den Danske Klosterrute for guidebogen med ”Birgittaruten”, og tak til alle
dem, der på hver deres måde bidrog til, at
markeringen af bogudgivelsen blev så god
og festlig en dag.

Nu er guidebogen over klosterruten via
Mariager en realitet, og det er så op til bl.a.
os fra Birgittaforeningen at ”holde liv” i
ruten.
Det næste på programmet er derfor en
Påskevandring d. 29. marts kl. 16.00 fra
kirkens P. Plads, hvor vi vil vandre ca. 6
km ud ad ”Birgittaruten”. Herefter serveres der suppe, inden vi afrunder dagen med
at deltage i Skærtorsdagsgudstjenesten i
Mariager kirke kl. 19.30.
I fortsættelse af gudstjenesten i Mariager
kirke fredag d. 27. april kl. 10.00 arrangeres der igen også en vandring på Pilgrimmenes dag på ca. 10 km. Dette sker i
samarbejde med ”Pilgrim Mors”, ”Pilgrim
Nordjylland” og ”Viborg Pilgrimscentrum”, hvor vi under temaet ”Forundring –
omsorg for skaberværket” afrunder dagen
med et foredrag med den svenske biolog
Stefan Edman - i relation til vandringens
tema.
Rundvisning i kirken med Anne Thaysen.

Foto fra sidste års vandring på ”Pilgrimmenes dag”.

Endelig inviteres til en Pinsevandring med
museumsbesøg mandag, d. 21. maj kl.
10.00, hvor vi efter Gudstjenesten i Sem
kirke besøger Henrik Kristensens lille museum. Her viser han os rundt og fortæller
om sin spændende samling, inden vi vandrer tilbage til bilerne ved kirken ad en
smuk naturrute på ca. 5 km. gennem skov
og hede.
Se foreningens program på:
www.birgittaforeningen.dk
Med venlig hilsen og på gensyn.
f. Birgittaforeningen / Helga Moos Iversen
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Concerto Copenhagen
CoCo
Søndag d. 22. april kl. 16:00 i Mariager Kirke

Johann Sebastian Bach: Orkestersuiter BWV 1066-1069

Billetter á 120 kr.

1) via www.himmerlandsbilletten.dk

2) ved henvendelse til kirkens organist eller
3) ved indgangen.

Der sælges max. 250 billetter
Unummererede pladser

Dørene åbnes kl. 15:30
Koncerten varer knapt 2 timer (inkl. en lille pause)
Læs mere på musik.mariagerkirke.dk

