Nyheds- og Julehilsen dec. 2017.
Kære medlemmer af Birgittaforeningen i Mariager.
Adventstid = forventningens tid !
Er så heldig at have fået forærende en ”Birgitta-kalender” – nej – ikke af en svensker, men af en
bekendt fra Holland – og her ser i kalenderbilledet f. dec. md., der viser- som det står skrevet:
”Birgittas vision av Jesu fødelse”.

Den dertil hørende tekst jfr. Birgittas åbenbaringer lyder således: ”När Maria kände, at hon hade
fött, tillbad hon gossen mycket höviskt och vördnadsfullt med böjt huvud och sammanlagda
händer, och hon sade till honom: ”Var välkommen, min Gud, min Herre, min Son !” (Rev VII:21)
Her i Mariager glæder vi os over at kunne se tilbage på et godt og aktivt år i Birgittaforeningen.
Udover velbesøgte vandringer i årets løb, har vi også haft et par meget interessante foredrag.
Til årsmødet i okt. havde vi besøg af forfatter Per Sloth Carlsen, der med sit foredrag satte
Mariagers historie som gammel klosterby i relief ved at belyse, hvordan fortiden bogstavelig talt
her befinder sig under ens fodsåler, hvorfra små ”mirakler” stadig dukker op og fortæller om
Birgittinerne og klostertiden. I relation til Mariagers interessante middelalderhistorie blev der i
samarbejde med kirken også inviteret til et interessant foredrag i august md., hvor en gruppe
pilgrimme på klosterrutens jubilæumsvandring holdt hviledag. Her fortalte kunsthistoriker fra AU
Hans Henrik Lohfert Jørgensen ud fra temaet ”Birgittas blik – sanselighed og kropslighed i
Birgittinernes billeder”, og relateret til Smertensmanden i kirkens lille museum kom han med
følgende kække bemærkning: ”Hvorfor valfarte til Jerusalem, når man kan ta’ til Mariager”!
I årets løb har der også været megen interesse for at besøge vores lille by, både fra nær og fjern.
Vadstena Klosterkor har givet koncert i Mariager kirke og foreningens besøg fra Maribo faldt i år
sammen med kirkens gæster fra HongKong, hvilket blev en god og særlig oplevelse for alle parter.

I det kommende år kan vi så også glæde os til, at Den Danske Klosterrutes guidebog over ruten Fra
Viborg til Aalborg med Birgittaruten nu er en realitet, hvilket sikkert også vil styrke interessen for
at besøge Mariager.

Se vedhæftede invitation til reception d. 26. jan. 2018 i forbindelse med bogudgivelsen.
Her i Mariager er vi nu begyndt at ”synge julen ind”, hvilket fik mig til at tænke over, hvilke
julesalmer man måske sang, da Den Hellige Birgitta var barn? I den slags spørgsmål kan jeg altid
rådføre mig med Barbro, som er født og opvokset i Sverige og som i sin tid har været med til at
stifte Birgittaforeningen. Hun lånte mig ”Sjung, Svenska Folk”, hvor jeg fandt denne ”Julsång” med
”Melodi från medeltiden”- om teksten så også kan spores så langt tilbage, kan man kun gætte på.
Vi kender denne smukke salme som ”En rose så jeg skyde”, og uanset hvor gammel den er, kan
den fint relateres til Mariager - såvel som gammel klosterby og som ”Rosernes by”.
Det är en ros ut-sprun-gen
av Jes-se* rot och stam.
Av fäd-ren ren be-sjun-gen.
Den står i tiden fram
och bär en blomma blid.
Mitt i den kal-la vin-ter
i midnatts mör-ka tid.
*Jesse = Isai (Es 11,1)
Med ønske om en rigtig glædelig Jul og et velsignet nytår siger vi af hjertet TAK for opbakning,
fællesskab og samvær i det forløbne år.
Program f. 2018 vedhæftes og julevandringen finder sted d.27.ds. kl. 14 fra kirkens P-plads.
FRED OG ALT GODT – samt på glædeligt gensyn.
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