
                                                                                 

Julen 2015 
 

                                                    
Kære medlemmer og Birgittavenner. 
Så har vi december og dermed tid for både tilbageblik,- forventning – og julehilsner. December er 
noget ganske særligt og forunderligt, og jeg tror ingen af os tænker december uden så også at tænke 

Jul, for julen er, - som Jørgen Carlsen skriver i sin julekalender f. voksne; ”Glædens fest”,-  ikke bare 
noget vi fornemmer omkring os, men også inden i 
os.                                                                                           
Vi glædes ved alle lys som tændes her i årets sidste ellers så mørke måned, både konkret og symbolsk 
- og lægger i mørket måske også lidt mere mærke til stjernehimlen, - hvis det da ellers er tilstrækkeligt 
klart  i vejret . 

I december måned i år har vi endnu ikke haft de frostklare himle, der indbyder til at spejde efter 
Julestjernen, men til gengæld har vi kunnet glæde os over andre forunderlige himmel-fænomener, og 
her tænker jeg især på Regnbuen, som har aftegnet sig hel og klar på himlen ret så ofte her i denne 
milde og ret så regnfulde julemåned, som vi jo har oplevet indtil nu. 
Men Julen – Glædens fest – står for døren, som det hedder, og når det er for gråt og vådt til at kunne 
kigge stjerner, ja, så viser regnbuen sig nu som noget af det smukkeste og forunderlige i 
himmelrummet, - ofte dukker den op så ganske pludseligt - når man mindst venter det, og ligeså 
hurtigt er fænomenet forsvundet igen – inden man måske når at få fotoapparatet fundet frem, men 
som i kan se på billedet, så lykkedes det at få - om ikke i hel figur, - så i al fald et lille glimt af 
tegnbuen fanget ind udover byens tage, hvor den netop oplyste kirketårnet.  
Ja, for ”Tegnbuen” er noget ganske særligt, som vi mennesker har kunnet glædes ved siden tidernes 
morgen, og når man tænker på, hvad der aktuelt sker ude i den store verden, er det måske ikke helt 
tilfældig, når en bestemt tekst dukker op som inspiration her i forbindelse med årets julehilsen og 
”Glædens fest” . 
Det er nemlig ikke en skrivefejl, når jeg skriver Tegnbuen – vores tidligere præst K.E.Lægsgaard 
kalder nemlig Regnbuen for ”Tegnbuen”, og her får i – med hans tilladelse – et par vers 

omhandlende dette fænomen fra et af hans digte:  
 

Tegnbuen står i skyen 
Tegnbuen står i skyen henover travle-byen, 

solbruden farvepragt. 
Stands, se til himmel-rammen for jord - Guds ja og amen  

er hans erindringstegn. 
 

Når min bekymring truer mit hjerte, og jeg gruer  
for byrden i mit sind, 

Giv kraft til den besværlig, og bær du den ubærlig, 
når jeg er glædes-blind. 

 
I går er gemt i nåde for morgendagen råde 

du ene for vor sag. 
Så lad din bue være for os 

og vore kære 
et tegn til liv i dag. 

                                                          K.E.Lægsgaard 1999 



Her fra  Birgittaforeningen i Mariager takker vi for året som er gået , - og ønsker alle en rigtig 
glædelig Jul og et velsignet Nytår. 
Foreningens program f. 2016 vedhæftes, og vi i bestyrelsen glæder os til lyse ”Birgittadage” og et 
gensyn med rigtig mange af jer i det  nye år.   
 
De bedste hilsner – med FRED og ALT GODT. 
f. Birgittaforeningen 
Helga Moos Iversen 
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