
Nyheds- og Julehilsen dec. 2016. 
 

Kære medlemmer af Birgittaforeningen i Mariager. 

 

Snart ringes Julen ind – der er tid for julehilsner og dermed også tid for et tilbageblik og nogle 

eftertanker. 

I Birgittaforeningen har vi – ikke mindst takket være gode samarbejdspartnere fra nær og fjern -    

også i år kunnet glæde os over velbesøgte og vellykkede vandringer og andre gode oplevelser. 

 

På foreningens årsmøde i oktober gennemgik vi bl.a. ”Årets gang i ord og billeder”.  Mange af jer 

deltog, men af hensyn til de medlemmer, som ikke var til stede, har vi nu fået lavet en lille DVD,  

som kan rekvireres hos undertegnede. Så hvis du vil se nogle glimt fra arrangementer det forgangne år 

i Birgittaforeningen, - hvor du måske ikke selv kunne deltage, - så send mig blot en mail – og så 

kommer der en lille skive med juleposten !   

Med hensyn til det kommende år, kan vi her også gøre opmærksom på, at Den Danske Klosterrute  

jo fejrer sit 10 års jubilæum med vandringen ”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark”  i 2017.  

På Birgittaforeningens årsmøde i oktober havde vi derfor inviteret Karen-Marie Holst Jannerup til at 

komme og fortælle om ”Pilgrims-vandring før og nu - med Den Danske Klosterrute som eksempel”, 

hvilket var både spændende og inspirerende. Se evt. også www.klosterruten.dk  

 

 
Karen-Marie Holst Jannerup viser kort over Den Danske Klosterrute 

 

”Den Danske Klosterrute”, som går gennem hele Danmark, er nu på i alt ca. 2000 km, - så her er  

mange veje at gå, og i anledning af jubilæet bliver der også udgivet endnu en guide-bog. Denne bog 

beskriver bl.a. ”Birgittaruten” fra Viborg og her til Mariager, og da vi gerne vil bakke op omkring 

førnævnte jubilæumsvandring, er der på Birgittaforeningens program f. 2017 bl.a. også planlagt et par 

vandringer på klosterruten. Bemærk i den forbindelse ”Påskevandringen” med temaet ”Gå” d. 13.4. 

– samt ”Birgitta-vandringen” fra Viborg til Mariager fra d. 19. – 22. august 2017. 

 

Men forinden vi tager hul på næste års program,  kan vi jo glæde os til den efterhånden traditionsrige 

”Hellig tre kongers vandring” med Jørgen Kruse. 

Den finder i år sted tirsdag den 27. december kl. 14.00 fra P. Pladsen ved Mariager kirke.                

Ruten er kun ca. 3 km,  og her fortæller Jørgen om De Hellige tre kongers rejse og forskellige 

genvordigheder undervejs mod målet i Betlehem – så tag travestøvlerne på og invitér endelig jeres 

julegæster med på en frisk og eventyrlig lille julevandring gennem Munkholm her i Mariager.  

 

 

http://www.klosterruten.dk/


 

- og nu er det snart JUL ! 

 

Måske lægger man også mere mærke til himlen i denne julemåned – af forskellige grunde. 

”Supermånen” blev den kaldt for en måneds tid siden – her fotograferet over Mariager en tidlig 

morgen, hvor månens gyldne skær allerede var blegnet i lyset fra vintersolen, som samtidig farvede 

skyerne omkring den nærmest rødglødende.  

 

 
 

Ydmyghed, undren og store spørgsmål overvælder én ved et sådant himmelsyn  - eksempelvis  jfr. 

Løgstrup: ”Hvorfor er der noget og ikke bare intet ?” Ja, og ”Hvad er intet ?” og ”Hvorfor er vi her ?”   

 

”Himlen i min favn” er titlen på en af vores nyere julesange, som herved også kom mig i erindring 

denne morgen. Teksten er norsk, skrevet af Erik Hillestad, som her forsøger at forestille sig Jomfru 

Maria med Jesus-barnet Julenat - og sætter ord på hendes tanker og store spørgsmål. 

 

Lidt af teksten fra ”Himlen i min favn” får i her på originalsproget: 

 

Hvem har tent den stjernen - som speiles i ditt øye ? 

Hvem tok mørket bort - i hyrders blikk - din første natt ? 

Hvem har flettet kronen - av strå omkring din panne ? 

Hvem har ført tre vise - til vår stall - min kjære skatt ? 

 

Er du en av tusen små, - er du han, vi venter på ? 

Du mit lille barn - en engel har gitt navn. 

Er det jordens største skatt , - jeg beskytter denne natt , 

er det selve himlen , - som jeg gynger i min famn ? 

 

Gi at dine dage - får bli til andres glede. 

Gi at alle møter dig med kjærlighet og tro. 

Aldri skal jeg glemme - de ord som jeg fik høre, 

hva som enn oss hender - De vill gi - kraft och mod. X) 

 

Her fra Birgittaforeningen i Mariager takker vi for året som snart er gået – og ønsker jer alle  

          En rigtig glædelig Jul samt et godt og velsignet Nytår. 

 

Med de bedste julehilsner – Fred og alt godt. 

f. Birgittaforeningen i Mariager / www.birgittaforeningen.dk    

 Helga Moos Iversen 

 

 

X)Vil du høre sangen m. musik af Carola Häggkvist – så søg på ”Sang i skolen:” -”Himlen i min favn” med Norsk tekst . 

http://www.birgittaforeningen.dk/


 

 

  

 


