Mariager
Kirke & Sogn
juni - juli - august 2011
33. årgang nr. 3

Et hændeligt uheld!

Kristeligt Dagblad bragte dette smukke billede af vores afgåede kirke- og
integrationsminister. Men se, hvad der skete, når avisen blev foldet! Mon de vidste det, da
de lavede Layout?
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Så blev det hverdag!
af Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
Som jeg sidder her og skriver
denne artikel, er det med påsken
– og årets konfirmationer – ret forude!
Konfirmationerne – endemålet med den
fortløbende konfirmations-undervisning
– og dagen hvor de unge menneskers
håb og forventninger går op i en større
enhed, både før, under og efter kirken.
Og en påske med Skærtorsdag og
nadverens indstiftelse og dermed
oprettelsen af den nye pagt mellem Gud
og mennesket, Langfredag og korsdøden
- og så kulminationen påskemorgen med
opstandelsen. Påskemorgen hvor graven
var tom og dog så fyldt af liv, at end ikke
døden kunne holde stand.
På samme måde som du, kære læser,
af vores alle sammens kirkeblad, har
pinsen ret forude. Pinsen hvor vi fejrer
Helligåndens komme over disciplene. Her

modtager de evnen til at tale alverdens
tungemål, hvilket gør disciplene i stand
til at opfylde Missionsbefalingen fra Matt.
20,18b-20 om at gøre alle folkeslag til Jesu
disciple ved at døbe dem, men også ved
at lære dem at holde alt, hvad Jesus har
befalet dem. Nu er de i stand til at forkynde
om Jesus Kristus til alle mennesker og ikke
kun deres egne landsmænd! En pinse, som
derfor også i folkemunde kaldes “kirkens
fødselsdag”, da pinsedag blev den første
dag, hvor alle kunne forstå Jesu budskab.
Jul, påske og pinse er kirkeårets store
højtider, men det er ikke de eneste! For
kirkeåret er så meget mere end disse
tre højtider, der i det samlede billede af
søndage og helligdage dog kun fylder så
lidt – deres afgørende kristne betydning
til trods – for der er også trinitatistiden! En
tid som begynder med trinitatis søndag,
Treenighedens festdag også kaldet
“Hellige trefoldigheds fest”.

Treenighedslæren
Selvom hver søndag er en fejring af livet i
troen på den treenige Gud, som er blevet
åbenbaret i Jesus Kristus, er Trinitatis
søndag en festdag, som er blevet indlagt
i oldkirken med det formål at fejre den
treenige Gud
Denne understregning af treenighedslærens sandhed var nødvendig,
fordi præsten Arius, for at understrege
monoteismen i kristendommen, ønskede
at underordne Sønnen Faderen og derfor
fremstillede Jesus som en skabning, et
menneske, som blev ophøjet af Gud til at
få en søns værdighed.
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Derfor ville han ikke anerkende, at Gud
både er Faderen, Sønnen og Helligånden
– tre forskellige personer og dog en eneste
udelelig Gud! Som der står i artikel 3 og 4
i Den athanasianske Trosbekendelse, som
er den del af Den Danske Folkekirkes
bekendelsesskrifter; “(3)…at vi ærer én
Gud i tre personer og tre personer i enhed,
(4) og vi sammenblander ikke personerne
og adskiller ikke Guds væsen.” En teologisk
diskussion, som kan virke både langt borte
og meget uinteressant for os i dagens
Danmark. Teologisk var den dog vigtig,
ikke mindst i de århundreder hvor den
kristne kirke “skulle finde sine ben at stå
på”, da der ellers kunne rejses spørgsmål
ved, om frelsen ved Jesus Kristus er
Guds egen gerning, eller der ligger en
portion “menneskelig handling” i en eller
anden forstand bag! En frelse som jo
udelukkende skænkes mennesket ved
Guds nåde alene!
I dag er der nok ikke så mange, som tænker
over dette og nok slet ikke på Trinitatis
søndag! Men trinitatis søndag har også
en anden og en meget mere nærværende
funktion for os som kristne, da den af gode
grunde også indvarsler trinitatistiden. En
tid som strækker sig, kun afbrudt af Alle
Helgens dag, helt til første søndag i advent,
og på den måde udgør den et helt halvt
kirkeår!

Kirkens hverdag
I folkemunde bliver trinitatistiden af mange
kaldet for “kirkens hverdag” – der er ikke
nogen store fejringer – som i den første
halvdel af kirkeåret, hvor både jul, påske og
pinse fejres. Her i trinitatistiden følger den
ene trinitatis søndag efter den anden i en
næsten monoton uendelighed, og på den
måde kan man godt forstå parallellen til
“hverdagen”, for hverdagen kan også godt
nogen gange virke monoton med arbejde,
indkøb og tøjvask.
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Men intet kunne dog være længere fra
sandheden. Trinitatistiden er alt andet
end monoton. Det er netop nu i den
forestående trinitatistid, at julens, påskens
og pinsens budskaber om tro, håb og
kærlighed – retfærdighed, fred og glæde
- skal sættes ind i en nutidig kontekst ,
skal omsættes fra alle de fine intentioner
og tanker til handlinger og ord. For
trinitatistiden drejer sig om mennesket
– drejer sig om dig og om mig – og det liv,
vi lever. Og netop det liv, vi lever, og den
udvikling vi til stadighed må gennemgå,
er derfor kernen i de evangelietekster, som
knytter sig til trinitatistiden.

Vores kærlighed til Gud og næsten
Igennem trinitatistidens evangelie-tekster
bliver emner, som Gudsrigets karakter
og væksten i mennesket og i verden
behandlet. Dette sker ikke mindst igennem
et fokus på, hvad der står i vejen for vores
kærlighed til Gud og næsten, men også
gennem vigtigheden af overensstemmelse
mellem ord og gerning. For som vi alle ved,
når hverdagen melder sig, melder der sig
også nogle gange en tid med “det plejer
vi” og “sådan har vi altid gjort”, ikke af ond
vilje, men mere på grund af tankeløshed
og dårlig vane, og så er det godt løbende
at blive holdt til ilden.
Det at være kristen er ikke en statisk
tilstand, men et livslangt forhold, hvor man
gennem troen på Kristus hele tiden er i
bevægelse både som menneske og kristen
– og det ikke kun til højtider og fest.

Illustrationerne på side 3 og 4 af
Esben Hanefelt Kristensen fra
“Bogen om Fadervor”.
Bragt med kunstnerens venlige tilladelse.

I digtet »Jeg holder af hverdagen,
skriver Dan Turell:
“Fint nok med fester!
Al plads til euforien!
Lad de tusind perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter at
lægge sig
i hvilens og
hverdagens seng
til den kendte og alligevel ikke så
kendte
samme udsigt.”
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Trinitatistiden er ikke at betragte som en
sovepude – en tid hvor hjernen kan sættes
på automatpilot - men netop som en tid,
hvor livet leves, præcis som vi kender
det og dog - med evangelieteksterne i
baghovedet - ikke helt som vi plejer!
God hverdag og god sommer til jer alle.
Sognepræse Jacob D. Krogh Rasmussen

Næste nummer af Mariager Kirke
og Sogn udkommer sidst i august
måned. Artikler, oplysninger, foto
m.v. sendes til mhr@mariagerkirke.dk
senest 29. juli.

Menighedsrådet arbejder
Tekst og foto af Peter Ulrich Toubøl

Træklatrer på besøg

Flot driftsregnskab

Både kirkegården og klosterhaven har haft
glæde af træklatrernes arbejde. Store og små
dårlige grene er blevet savet over og firet
ned. Et par enkelte træer har helt måtte lade
livet på grund af råd, så nu skulle det igen
være mere sikkert at færdes under de store
træer, selvom vi må fraråde, at man besøger
kirkegården i stormvejr.

Kirkens regnskab for 2010 viser, at vi er gode
til at overholde driftsbudgetterne. Derimod
er vi noget belastet på anlægssiden, hvor
det nye orgel og klosterbygningen sætter
sine spor. Kirkens kassebeholdning var ved
årsskiftet nede på kun 45.416 kr. Dog var den
disponible kassebeholdning på ca. 320.000 kr.,
så det går lidt endnu. Driftsrammen sluttede
på 3.101.604 kr. mod budgettets 3.113.900 kr.
Anlægsrammen blev derimod på 5.775.767kr.
mod budgettets 1.195.300 kr. Overskridelsen
skyldes manglende salg af præstegården. Det
fulde regnskab er fremlagt i Sognegården.
I budget 2012 vil vi især prioritere øgede
aktiviteter rettet mod børn og unge, samt den
fortsatte istandsættelse af klosterbygningen
og dens omgivelser.

Provstesyn
Hvert 3. år besøger provsten sammen med
provstiets arkitekt de forskellige sogne for
at se på bygningerne og kirkegårdenes
tilstand. Vi fik derfor besøg d. 13. april i år,
og her kunne vi sammen konstatere, at de 2
sidste hårde vintre havde været slemme ved
kirkens murværk. De tilfrosne tagrender og
nedløb har været skyld i vandskader både
ud- og indvendig,så nu bliver de dels set efter
og dels udstyret med en termostatstyret
varmetråd. Også vore kirkediger blev efterset,
og her skal der repareres flere steder.

Farvel til Mariagers præstegård
Præsteboligen er her i foråret blevet solgt
sammen med godt 2.000 kvm. jord. Tilbage
har vi ca. 8.000 m2., som vi er godt i gang
med at udstykke til grunde. Beløbet for salget
skal, sammen med salg af Sognegården, være
med til at dække køb og istandsættelse af
klosterbygningen. Vi har indledt forhandling
med kommunen omkring Sognegårdens
fremtid.

Menighedsrådsmøder:
Møderne afholdes i Sognegården kl. 17.00
onsdag d. 15. juni og tirsdag d. 23. august.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens
hjemmeside, hvor der også bringes “Nyt
fra menighedsrådet”.

Istandsættelse af den gamle
klosterbygning
Første sal er klar
Arbejdet med at istandsætte den
gamle klosterbygning skrider næsten
planmæssigt frem. Første etape blev
færdig ved påsketid, så med lidt mere end
en måneds forsinkelse kunne de husvilde
præster og præstesekretæren endelig
indtage deres kontorer.
(fortsættes på side 8)
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Stine vælger sammen med
malermester Simon Kinch en
dejlig blå farve til sit kontor.

Trods vanskeligheder med kommunikationen med TDC om flytning af telefon
og kirkenetforbindelsen forløb denne del
af operationen hurtigere end forventet.
Så nu kan Elsebet vende tilbage til en
velfungerende kirke-pc fra sit eksil hos
Assens præsterne, hvor hun i en periode
havde fået husly.
Den nye hovedindgang til klosterbygningen blev forberedt
ved, at murværket under midtervinduet blev hugget væk.

Arkitekt Gert Madsen og tømrermester Svend Jønsson
beundrer det flotte egetræsgulv.

Nedrivning
Anden etape startede med nedrivning
af bagtrappetårnets indermure. Samtidig blev der slået hul i væggen til den
kommende dør til personliften, som skal
løfte dårligt gående op til 1. sal.
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Nyt fra Birgittaforeningen
af Helga Moos

Pilgrimsvandringen den 29. marts

Kommende arrangementer

Vi var 19 deltagere, der var samlet i kirken
til en kort andagt med Stine Tougaard og
Mikael Ustrup. Temaet var Guds omsorg, og
Stine læste lidt fra skabelsesberetningen
samt fra det nye testamente, hvor vi hørte
den barmhjertige samaritaner. Mennesker
har afgørende betydning for hinandens
liv, og Gud bruger os som sine hænder i
omsorgen for hinanden.
Med disse dejlige ord startede vi vor
vandring og kunne i stilhed lade tankerne
arbejde, mens vi gik langs fjorden og havde
aftensolen mod os fra vest. Vi sluttede af i
klosteret med vand, vin og et par sange.
Interesserede kunne derefter bese de nye
lokaler i klosteret.

Midsommervandring d. 22. juni kl. 18.30.
Formålet med denne vandring er
at udbrede
kendskabet til den
mangfoldighed af reliktplanter, der findes i
Mariager i det gamle klosterområde,og som
kan tidsfæstes tilbage til middelalderen.
Vandringen ledes af forfatter og tidl.
museumsgartner
Anemette
Olesen.
Afslutning med aftensang og forfriskning
i Klosterbygningen. Mødested: P. pladsen
v. Mariager Kirke. Pris: Kr. 40,- . Gratis for
foreningens medlemmer.

Elna Ovesen - Sekretær i Birgittaforeningen.

Birgittavandringen
Birgittavandringen finder sted på
“Birgittadagen” den 23. juli kl. 14.00 og har
til formål at give en kort indføring i Birgitta
af Vadstena’s livsfortælling. Fortællingen
understøttes af Christian Christiansen,
som undervejs på vandringen vil fremføre
gamle viser fra den svenske sangskat.

Vi afrunder vandringen på naturlegepladsen, så medbring gerne en
picnicrygsæk og tag børnene med.
Mødested: P. pladsen v. Mariager Kirke.
Turleder: Helga Moos Iversen tlf.98 52 24 41
Pris: kr. 25,-. Gratis for børn og foreningens
medlemmer.
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PALMEN

Vibeke Guldberg Madsen
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Der stod den herligste palme
ved stalden, hvor Jesus blev født;
mens englene sang deres salme,
blev ondskab for evigt forstødt.

Pluds’lig en dag det ser en mand,
der rider på æsel forbi;
palmen øj’blikkelig føle kan
en nedarvet sympati.

Palmebladene suste,
fugle kom flyvende til,
engles trompeter bruste
om livsglædens krybbespil.

Den bøjer sig med sine blade mod jord,
så men’sker, der følger, kan plukke
dens grene og vifte for ham, der er stor,
og som sig på æsel la’r vugge.

Muntert fuglene spiste
af palmens nærende frø;
hyrder kom hen og priste
barnet i krybbens hø.

Da palmen rejser sig op igen
er den ribbet for fremtidigt liv;
den nå’de dog vise sin barndomsven
sin kærlighed, impulsiv’.

Fuglene fløj gennem landet,
og palmefrø’ne blev spredt,
faldt og spired’ blandt andet,
hvor vejen mod Zion er bredt.

Fem dage efter bli’r himlen sort,
og skyerne flænges af lyn;
palmen står vissen hinsides den port,
der fører ind imod by’n.

Årene går og den palmekim,
der faldt ved Jerusalems port,
er nu et fuldvoksent træ, sublim’,
smukt og herligt og stort.

Tre dage til, og solen står
en morgen og breder sit skær;
det er blevet opstandelsens vår,
og palmen får nyskabte klæ’r.

For børn og unge
Tekst Stine Tougaard- Foto Søren Kruse
Fastelavn i Klosterhaven
Søndag den 6. marts fejrede vi fastelavn
ved en særlig eftermiddagsgudstjeneste.
Minikonfirmanderne fra Mariager Skoles
3. klasser opførte et lille teaterstykke
om Jesu dåb under gudstjenesten. Efter
gudstjenesten var der tøndeslagning i
klosterhaven og senere fastelavnsboller
og kaffe og sodavand i klosteret. Vi
glæder os over, at så mange børn deltog
og håber at se mange af jer igen ved
vores:
SOMMERFAMILIEGUDSTJENESTE
som afholdes
søndag den 29. maj kl. 14.00
Også her starter vi med en fælles
gudstjeneste, hvorefter der er leg,
sodavand, kaffe og kage i klosterhaven.
Kirkens børnekor medvirker ved
gudstjenesten.

Tilbud til de kommende
5. klasser
Når vores 3. klasser slutter minikonfirmandundervisningen er der
mange, der giver udtryk for, at de godt
kunne tænke sig at fortsætte med at
komme i kirken. Det er vi selvfølgelig
rigtig glade for, og derfor har vi
besluttet at udvide vores undervisning
for børn, så det også bliver muligt at
komme til et forløb i kirken i 5. klasse.
De kommende 5. klasser vil modtage en
invitation til at deltage i sensommeren,
og vi glæder os meget til at komme i gang.
Projektet vil komme til at indeholde sang,
musik, drama og kreative aktiviteter
med bibelen og kristendommen som
omdrejningspunkt og ad den vej styrke
børnenes kendskab til og fortrolighed
med kirke og kristendom.

Foto: Hvidbak Fotografi

Konfirmander 17. april 2011

Foto: Hvidbak Fotografi

Konfirmander 24. april 2011

Foto: Hvidbak Fotografi

Konfirmander 1. maj 2011

Gudstjenester
Juni
2.
5.
12.
13.
19.
26.

10.00 Kristi Himmelfart
10.00 6. søndag efter påske
10.00 Pinsedag
10.00 2. Pinsedag
10.00 Trinitatis søndag
10.00 1. søn. efter Trinitatis

Markus 16, 14-20
Johannes 15, 26-16,4
Johannes 14,22-31
Johannes 03,16-21
Johannes 03,1-15
Lukas 16,19-31

JDKR
ST
JDKR
ST
JDKR
ST

Kirkekaffe

10.00 2. søn. efter Trinitatis
10.00 3. søn. efter Trinitatis
10.00 4. søn. efter Trinitatis
10.00 5. søn. efter Trinitatis
10. 00 6. søn. efter Trinitatis

Lukas 14,16-24
Lukas 15,1-10
Lukas 06,36-42
Lukas 05,1-11
Matthæus 05,20-26

JDKR
JDKR
JDKR
JDKR
ST

Kirkekaffe

10.00 7 søn. efter Trinitatis
10.00 8. søn. efter Trinitatis
10.00 9. søn. efter Trinitatis
10.00 10. søn efter Trinitatis

Lukas 19,1-10
Matthæus 07,15-21
Lukas 16,1-9
Lukas 19,41-48

ST
ST
JDKR
ST

Kirkekaffe

Juli
3.
10.
17.
24.
31.

August
7.
14.
21.
28.

JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, ST: Sognepræst Stine Tougaard.

Fjordvang:
Fredag d. 27. maj kl. 10.00: Jacob D. Krogh Rasmussen
Fredag d. 24. juni kl. 10.00: Aksel Breinegaard
Fredag d. 29. juli kl. 10.00: Stine Tougaard
Fredag d. 26. august kl. 10.00: Aksel Breinegaard

Musikgudstjeneste for Sødisbakke:
Onsdag d. 22. juni kl. 10.15 Stine Tougaard

»Nu kalder Vorherre med klokketårnslyden
i verden, hvor blomsterne gror
og gaverne strør han med solstrålers syden
jeg drikker paletten og tror«.
Et vers fra den nye salmesamling »Myrrapollen« af Simon Grotrian.
Forlaget Alfa. 56 sider. 199 kr.
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Andre aktiviteter
i kirke og sognegård

Juni
7.
15.
21.
22.

Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag

kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 18.30

Orgelkoncert - Mikael Ustrup
Menighedsrådsmøde – Sognegården
Orgelkoncert - Kurt Levorsen
Midsommervandring - Klosterbygningen

Juli
5.
19.
23.

Tirsdag kl. 19.30
Tirsdag kl. 19.30
Lørdag kl. 14.00

Orgelkoncert – Freddy Samsing
Orgelkoncert - Stephen Farr
Birgittavandring - Klosterbygningen

Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag

Orgelkoncert – Christopher Herrick
Orgelkoncert – Magne Orvik
Sommersøndag i Klosterbygningen
Menighedsrådsmøde - Sognegården
Orgelkoncert – Francis Jacob

August
2.
16.
21.
23.
30.

kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 19.30

Besøg Salmeværkstedet
På Internettet kan du læse nye salmer skrevet af Mariager tidligere præst Knud Erik
Lægsgaard. Her finder du bl.a. en salme der passer til søndagens tekst, både til 1. og
2. tekstrække, og der kommer hele tiden nye til.
www.salmevaerkstedet.dk

Altergang for gangbesværede
Alle, der ønsker det, kan komme til alters i hjemmet eller i kirken. Kan du ikke
komme op til alteret, så aftal med kirketjener eller præst, og nadveren vil blive
bragt til dig i kirken. Kan du ikke komme i kirke, så henvend dig til præsten og aftal
altergang i hjemmet.

Kirkekaffe
Alle er velkomne til en kop kaffe og en snak i klosterbygningen efter den sidste
gudstjeneste i måneden.

Kirkebladet skal ud
Vi har løbende brug for frivillige, som vil bruge max. en time på at bringe bladet ud
enten på en fast rute eller som afløser.

Kontakt Vibeke Guldberg • tlf.: 98 54 21 22.
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Terrortruslen
Kund Erik Lægsgaard

Længe leve mangfoldigheden
Danmark har ikke længere en pind
med kristen retsstat at gøre!
“Danmark er ikke længere en retsstat, når
alle ikke er lige for loven”, sådan sagde
mand for nylig i TV. Han havde i mere end
10 år kæmpet for ret til at bo sammen
med sin datter i Danmark. Danmark er ikke
længere en retsstat, når børn ikke må bo
sammen med forældre, og ægtefæller ikke
må bo sammen. Danmark er ikke længere
en retsstat, når mennesker af anden etnisk
herkomst eller flygtninge, der er flygtet fra
grusomme “bananrepublikker”, må leve i
mere end 10 år i fængselslignende lejre, og
når Mirsad i mere end 10 år endnu uden held
har kæmpet for at leve i fred sammen med sin
familie. Danmark er ikke længere en retsstat,
når korrupte politikere, der overtræder både
danske og internationale love, ustraffede får
lov at handle umenneskeligt og ukristeligt.
“Danmark er ikke længere en retsstat”, sagde
denne lykkelige mand for nylig, da 10 års
kamp mod uretten endelig kronedes med
held. En af de heldige, der kun spildte 10 år.
Andre spilder et helt liv. Det er bittert og det
er farligt.

Du skal være mod andre som du
vil at de skal være mod dig!
Mahatma Gandhi vidste, at den verden,
der lever efter gammeltestamentes eller
koranens gengældelsesprincipper, øje for øje
og tand for tand, ville blive blind og tandløs.
Nogenlunde som man behandler mennesker,
bliver de. Behandler man børn uretmæssigt
og hårdt og med vold, bliver de uretfærdige,
hårde, snu og voldelige. Behandler man med
kærlighed, bliver mennesker kærlige.
Når den første terrorhandling i Danmark
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en dag er en forfærdende realitet, glemmer
mange at finde den klare og uomgængelige
årsagssammenhæng. Hvis man behandler
mennesker uretfærdigt - hvis man fratager
mennesker livsmod - hvis man lader
mennesker leve under umenneskelige vilkår
i lejre - hvis man tvinger mennesker ud i
fattigdom - hvis man ikke lader mennesker
være lige for loven - hvis man forhindrer
mennesker i at arbejde og skabe sig et
godt liv - hvis man med alle midler søger
at tage håbet fra mennesker, så arbejder
man målrettet mod terror og - hævn. – I
september 2011 fokuserer vi på Stormødet
i Brandbjerg for “Et anstændigt Danmark” på
netop dette, at uret avler terror.

Osama har ingen
rekrutteringsproblemer hos os
I 2003 var biskop Kjeld Holm blandt
talerne ved en stor demonstration mod
krigen i Irak. Han sagde bl. a.: “Hvis den
krig begynder, får Osama bin Laden ingen
rekrutteringsproblemer.” I vort kristne land
har vi nu i mere end 10 år set igennem
fingre med, at politikere har set stort på
overtrædelser af dansk lov og internationale
menneskerettigheder for at ramme en lille
minoritet af svage mennesker. Samtidig
sørger de selvsamme politikere og
myndigheder for, at en flok “bedsteforældre
for asyl” bliver straffet for at afsynge Benny
Andersens: “Barndommens land” i vort
folketing.

Ren manipulation
Foredraget var fra begyndelse til slutning
én lang billed-og ordmanipulation. De to
forfattere talte ikke blot med to tunger, men
med fire tunger. Under hele “foredraget”,
der var ledsaget af illustrerende billeder,
bedyrede i særlig grad Ralf Pittelkow, at
der på ingen måde var tale om et korstog
mod Islam. Duoens anliggende var alene
rettet mod Islamisme, altså den fanatisk
bogstavtro overholdelse af Koranen og
andre hellige skrifter.

Karen Jespersen og Ralf
Pittelkow i Mariager
Der er i Koranen, Islams hellige
skrift, nøjagtigt som der er i bibelen,
kristendommens hellige skrift, et krav om
at omvende “alverden”.
Der er ikke nogen nævneværdig forskel
på kristne fundamentalister, jødiske
fundamentalister
eller
muslimske
fundamentalister. Og spørgsmålet er,
hvordan vi sikrest driver kristne, jøder og
muslimer i armene på fundamentalisterne.
Eller spørgsmålet burde vel rettere være,
hvordan vi fremmer en reformation
af Islam og Jødedom, i stedet for at
understøtte ekstremismen, og hvordan
vi befæster den kristne reformation, der
understøtter religionsfriheden for alle.
Jeg overværede en mandag i januar i
Mariager et såkaldt foredrag i LOF af
duoen Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.
De skulle foredrage om deres bog: “Islams
magt”.
Behandler man børn uretmæssigt, hårdt
og med vold, bliver de uretfærdige,
hårde, snu og voldelige

Til trods herfor blev foredraget et konstant
korstog mod Islam og muslimer. Parrets bog
hedder betegnende nok ikke: “Islamistisk
magt” men “Islams magt”. Billeder af
brændende biler i Europa fortalte ikke om
unges oprør i vore storbyer, men om unge
islamisters terror. “Frygt dem, hvis de bliver
valgt ind i Folketinget, man kan ikke vide,
hvor man har dem, pludselig kan de vende
180 grader fra Islam til islamist” – sådan
supplerede foredragsholderne en frygtsom
spørger fra salen. Min kommentar - der blev
“buhet” ned – “at der jo da også er danske
politikere, der vender 180 grader”, blev ikke
nådigt modtaget af Jespersen og Pittelkow,

19

der har roteret i et væk. “Se blot hvordan de
kønsdiskriminerer”, rasede Karen Jespersen,
“kvinder og mænd ind af hver sin dør.”At
tænke sig”, sagde Karen Jespersen: “I Koranen
står, at mænd er mere end kvinder”, er det ikke
frygtelig udansk kønsdiskriminerende? Jo
vist, - men at tænke sig, at i bibelen, og endda
i Det Nye Testamente, står der, at Paulus selv
siger: “Manden er kvindens hoved, og at
kvinden for øvrigt skal tildække sit hoved og
tie stille”. Det er ekstremisterne, der er farlige,
de bogstavtro, og når vi fremmer uretten, sår
vi terrorfrø.

Ukristelig stigmatisering
“Frygt dem ikke, men bekæmp dem” var
den besked, jeg fik med fra Pittelkow
og Jespersens show - “de, der er mindst
eftergivende, får størst succes, har det vist
sig, når man ser på henholdsvis England og
Frankrig, hvor Frankrig har nul tolerance“,
bedyrede de. Men mit spørgsmål er, om ikke
netop nul tolerance går ekstremisternes
ærinde og vander og gøder terrorens frø.
Hvis vi kun går ind for religionsfrihed for de
kristne - hvis menneskerettigheder og lighed
for loven kun gælder “rigtige danskere med
ret tro”, de assimilerede, og ikke dem, der har
“forkert tro” og er kommet hertil for nylig
i nød - hvis demokrati kun er en værdifuld
og skattet samfundsorden, så længe “vi” har
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flertallet, så taler vi med to tunger, så er alle
vore ord om fred og frihed og retfærdighed
også for andre end kristendommens egne
tilhængere ikke en pind værd.

De største terrorhandlinger
Det er bekvemt at glemme, at den
første terrorhandling i den israelsk/
palæstinensiske konflikt ikke blev begået
af en palæstinensisk muslim, men af
en jødisk bosætter - det er bekvemt at
glemme, at den største terrorhandling ikke
skete 11. september 2001 foranlediget af
fundamentalistiske islamiske terrorister,
men skete den 6. og 9. august 1945
foranlediget af en af vore kristne allierede.
Det er vigtigt for et kristenmenneske altid
at holde sig for øje, at “bogstaven ihjelslår,
men Ånden gør levende”(2. Kor.3,6), altså
at det vi kæmper for, er frihed for enhver
form for fundamentalisme, religiøs eller
politisk - og en kamp mod enhver form for
fundamentalisme, religiøs eller politisk - og
det er vigtigt ikke at tale med to tunger, for
så fanger vi os selv i spindet. Islam er ikke
islamisme, og Islam taler i bogstaven ikke
mere mod religionsfrihed end kristendom,
og den eneste måde, vi kan levendegøre
muligheden for en islamisk reformation,

er med Åndens hjælp at vise, hvor
respektfulde vi er blevet gennem Åndens
“reformation” af kristendommen. Vi skal
gøre os umage med at skille skidt og
kanel, Jødedom fra Zionisme, Kristendom
fra Kristendomisme og Islam fra Islamisme.
Hvis vi vil en kristen retsstat, må vi gøre
op med de politikere, der ikke har fattet
en pind af det - og gøre op med vor egen
angst for det, der er anderledes. Peter A.G
sang i 86:

//:Lige meget hvem du er lige meget hvor du er –
så velkommen her://
Jeg kravler op i en stang
til det hjul de engang
kaldte storkereden
og råber:
længe leve
mangfoldigheden!

Klosterhave med reliktplanter
Vil du være med til at skabe en klosterhave med nogle af de oprindelige
planter (reliktplanter), som stadig findes i Mariager?
I første omgang vil vi gerne have dem indsamlet og artsbestemt. Senere,
når vi har overblik over omfanget, vil vi plante dem ud i et særligt afsnit
af klosterhaven.
Vi søger interesserede, som kan være med til at samle ind, lave
planteskole og senere passe dem.
Tilmeld dig som interesseret på mhr@mariagerkirke.dk eller ring til
kirkegården på tlf. 21 48 01 63, så indkalder vi til et orienteringsmøde.
Læs også om Birgittaforeningens Midsommervandring den 22. juni på
side 9 med museumsgartner Anemette Olesen, som vil vise og fortælle
om Mariagers reliktplanter.
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Verdens bedste koncert!
Tekst og foto af Mikael Ustrup

Jeg har i dette forår været til et par
bemærkelsesværdige koncerter. En af dem
var jeg faktisk så overmodig at kalde for den
bedste koncert, jeg nogensinde har været til.
Det pudsige er, at den bedste koncert
jeg nogensinde har hørt, ganske ofte er
sammenfaldende med den sidste koncert,
jeg lige har hørt.
Alle fire børn er fra reden, så konen og
jeg, som befinder os på den yngre side af
halvtreds, nyder friheden til at vælge de
musikalske oplevelser til.

Æbler og pærer
Nu kan man jo ikke på tværs
sammenligne
hvad
som
helst.
Det har bestemt været stort, når mine
egne børn har spillet elevkoncerter i den
meget økonomisk sparsomt udstyrede
lokale musikskoles regi - men verdens
bedste koncert har det nu aldrig været,
men der er andet, der tæller.
Man kan heller ikke sammenligne
kormusik og klavermusik
- al den
stund at det er forskellige genrer.
Der er også forskel på en gratis koncert
i en dansk

Et billede fra en svunden tid.
Det dengang så berømte Mariager
Byorkester - en samling glade
musikalske børn under ledelse af
allestedsnærværende Esben Kjær underholdte i nissemandskostume
på Mariager bibliotek.
Det skal man ikke kimse ad - men
Wienerphilharmonikerne spiller
garanteret bedre.
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landsbykirke - og de bedste siddepladser
til Wienerphilharmonikerne til 1500 kr. pr.
haleben.

At dirigere uden pind
Cembaloet er ikke verdens mest sexede
instrument, men det er et vigtigt instrument.
Det var baroktidens svar på Morten Olsen.
Den, der besad cembaloet, bestemte
holdopstillingen og taktikken. Bach sad
ved cembaloet og bestemte over sine
musikere og sin musik - Händel sad i
London på samme vis. Selv Mozart har
trakteret dette barokinstrument med
den største selvfølgelighed og deraf
følgende magt over musikere og musik.
Den klassiske dirigent med pind og lækkert
hår er en senere opfindelse.

Concerto Copenhagen
I Danmark har vi ét enkelt barokorkester
på særdeles højt internationalt niveau.
Concerto Copenhagen - for internationalt
skal det lyde. Dets kælenavn er CoCo,
men det kaldes i spøg ofte Concerto
Köpenhamn, fordi det primært består af
svenske musikere.

Concerto
Copenhagen er et
dansk barokorkester
på absolut
internationalt niveau.
De vil kunne høres i
Mariager kirke om
laaaaaaaaaaaaang
tid. Nærmere bestemt
lørdag d. 11. februar
2012 kl. 16:00.

I Danmark lader musikuddannelser på
næsten alle niveauer utroligt meget
tilbage at ønske, og specialiseringer i
barokmusik er næsten ikke eksisterende.
Dog råder Danmark over en af verdens mest
anerkendte barokspecialister, cembalisten
Lars Ulrik Mortensen. At han har modtaget
Sonnings prestigefyldte musikpris og på den
måde er i selskab med både Stravinsky og
Leonard Bernstein, vil jeg sikkert skrive mere
om i et senere kirkeblad.
Han har det sidste årti været musikalsk
leder af dette ensemble, der tæller 15-20
specialiserede barokmusikere.
Det var dem, der spillede til verdens bedste
koncert.

Stor by contra lille by
Ja, det er såmænd Randers og Mariager, der
tænkes på.
Vi gik derhjemme og tænkte skal - skal ikke
tage til koncert i Randers. Vi var nemlig lidt
sent på den.
De foregående koncerter i Mariager kirke
havde været besøgt til parkeringspladsbristepunktet, så jeg tænkte: Dette fantastiske
orkester, storbyen Randers; vi får hverken en
parkeringsplads eller en siddeplads i Sct.
Mortens kirke, men af sted tog vi og både
byens parkeringspladser og kirken var tom

som en slagter i Hirtshals efter besøg af en
busfuld norske kødhungrende pensionister.
Vi traskede lige op og satte os på de bedste
pladser og nød koncerten i fulde drag, uden
nogen som helst skelen til de 200 kr. entréen
havde beløbet sig til.
Efter koncerten gik jeg frimodigt op
til orkestrets leder LUM (som Lars Ulrik
Mortensen normalt omtales), og han fortalte
at de ca. 100 mennesker, der var i kirken
denne torsdag aften, var tre gange så mange,
som de havde spillet for i Herning dagen før.
Jeg var lamslået. Jeg var også så letsindig
at love ham, at i den lille by Mariager, med
kaotiske parkeringspladsproblemer ved selv
middelbesøgte koncerter, ville de kunne få
lov til at spille for en så godt som fuld kirke,
hvis de ellers ville lægge vejen forbi.
Om de vil det, finder du ud af hvis du læser
resten af denne artikel!

Kone-koncerten
Jeg har for nylig været til en anden koncert
med ganske stor fornøjelse. Min kone sang
med i en koncert med bl.a. Mozarts fantastiske
Requiem - og noget for mig indtil da helt
ukendt gudeskøn kirkemusik af Poulenc.
Jeg indrømmer gerne, at jeg det meste af tiden
både lyttede til musikken og skulede til min
sangerkone, der stod langt derneder under
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mig i Symfonisk Sal i musikhuset i Århus og
sang koncentreret. Jeg er helt sikker på, at
den musikalske udførelse, som i parentes
bemærket var ganske fremragende, kunne
have været bedre, hvis man have taget
et af verdens bedste kor i stedet for fire i
denne sammenhæng tilfældige amatørkor
fra Østjylland, men det er nu ikke sikkert, at
oplevelsen ville have været lige så stor for
mig.

Elite kontra bredde
Det er jo en evig diskussion, og sandheden
er jo nok, at de to begreber er indbyrdes
afhængige af hinanden. Uden breddekoncerter med dygtige østjyske amatørkor ingen grobund for elitekoncerter med nogle
af verdens dygtigste musikere på deres felt.
Og omvendt.
Det gælder til enhver tid om at være åben for
den kunstneriske oplevelse, der ligger lige
foran snuden på dig.

4 koncerter jeg gerne vil arrangere
Nu er organister - af alle musikere - så
heldige, at de:
1) får lov til at musicere ugentligt (det
er nemlig ikke alle musikere beskåret)
2) vi får lov til at være en del af det
koncertarrangerende segment i Danmark.
Som sådan er jeg i den heldige
situation, at jeg har lov at drømme om
at arrangere koncerter, som jeg selv ville
rejse tværs gennem Europa for at høre.
Min top 4 ønskeseddel har i nogle år set

sådan ud (i uprioriteret rækkefølge):
En koncert med John Elliot Gardiners
barokorkester. (udelukket)
En koncert med det engelske Hilliardensemble. (muligt hvis økonomien kan
rejses)
En koncert med den hollandske organist
Ton Koopmann (muligt, men hans
kalender er pt. fyldt 4 år ud i fremtiden).
En koncert med det danske barokorkester
Concerto Copenhagen under ledelse af Lars
Ulrik Mortensen. (hokus pokus fili hunkat)

Frem med kalenderen
Så sæt trygt et stort kryds ved datoen 11.
februar 2012 kl. 16:00 - og begynd at spare op
til den svimlende entré på hele 100 kr., så skal
jeg garantere, at du får en oplevelse, som ikke
vil lade dig urørt.
Der kommer CoCo nemlig med LUM i spidsen
(hvor det dog lyder elitært og indforstået).
Varsko venner og bekendte eller giv f.eks.
en overraskende anderledes adventsgave.
Jeg står som sagt inde for kvaliteten.
Fuld tilfredshed eller tonerne ud af hovedet
igen.
Billetsalget begynder 1. november på kirkens
hjemmeside, som er: www.mariagekirke.dk
eller
fra
Mariager
Boghandel.
Er du tilmeldt kirkens mail-service, får du
faktisk mulighed for at købe billetter lidt
tidligere (nogle fordele skal det jo give at
have gjort sig den ulejlighed at skrive sin mail
på kirkens hjemmeside).

Er du tilmeldt kirkens mail– og/eller sms-service?
Korteste og billigste vej fra kirkens koncerter til publikum er at tilmelde
sig kirkens mail-liste og/eller sms-service.
Du får en mail nogle dage før en koncert og du modtager en sms på selve
koncertdagen. Du kan selvfølgelig til enhver tid framelde dig
igen - og det er selvfølgelig gratis.

Du kan tilmelde dig på www.mariagerkirke.dk
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Inden da
Måske er sommerens syv orgelkoncertgivere
ikke verdens bedste orgelspillere (- joh
nogen af dem er faktisk), men der er garanti
for store oplevelser henover sommerens syv
orgelkoncerter, som ekstraordinært for dette
sommerkirkeblad ikke er blevet udførligt
omtalt i disse spalter. (Et særligt hæfte med
uddybende omtale fås ved koncerterne.)
Se hvem, hvad og hvornår på bagsiden af
dette blad og stik af sted i sommerens løb
til en eller gerne flere koncerter for at høre
levende musik. Vi frister med uhørt lave

entréer. - Bl.a. får du 7 koncerter for 3
koncerters pris, ligesom der i år er indført en
mængderabat: Kommer I op til 8 personer
kommer I kun til at betale for 2.
Skulle to par på vej til kirken få den fikse idé,
at de er en gruppe, gør det ikke spor. Det
gør til gengæld noget, hvis man undlader at
gøre andre opmærksomme på dette tilbud.
Så hank op i venner og bekendte. Jeg lover
at der vil være en hel del uforglemmelige
øjeblikke i løbet af sommerens varierede
program.

Kirkens orgel lægger igen i år piber til en række orgelkoncerter med indenlandske og udenlandske
organister, se hvornår på bagsiden.

Vi står op under salmerne
ved alle gudstjenester – dog kun for dem der kan!
Ved alle gudstjenester i Mariager kirke står vi op under salmesangen og sidder
ned under tekstlæsningerne.
Vi hører bedst i højttalerne, når vi sidder - og vi synger bedst, når vi står.
Det er naturligvis sådan, at enhver der har vanskeligt ved at stå op under
salmesangen, bliver siddende på bænken.
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Vidunderlige forår
af Britt Lægsgaard - Foto Peter Ulrich Toubøl

Forårs-Gud, du farver mulden
grøn en tidlig forårsdag,
ler af mørket, ler af kulden,
lægger død og vinter bag.
Du er liv, som baner vej,
er i barnets forårsleg.
Løs du også det, som knuger,
det, hvorover hjertet ruger.
Under-Gud, du rejser spiren
af en gold og stenet jord, kalder klyden, kalder kliren,
sikkert finder de mod nord.
Du gør frugtbart øde land,
skaber liv, hvor ingen kan.
Du ser og, hvor sindet bløde,
skaber liv igen af døde. (K E L)
Det bliver værre og værre med den
længsel efter foråret, efter at vi har fået
fimbulvintre!
Man bliver så vildt glad, når erantis endelig
folder sit solansigt ud og drikker forårets
skål i fulde drag.
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Da mine børn var små, lærte jeg dem at
samle forårstegn, og det samme gør jeg
nu med mine børnebørn. – Egentlig var
det Danmarks naturfredningsforening, der
i sin tid lavede en slags konkurrence om,
hvem der kunne samle de første forårstegn
tidligst – og da vi på det tidspunkt boede
på Endelave, var vi altid blandt de første
til at melde ind, fordi vi nemlig boede på
en ø.
Der er seks umiskendelige første forårstegn
(ja, der er nok nogen af jer, der har andre,
men disse var nævnt som de første) 1)
citronsommerfuglen 2) humlebien 3)
den hvide vipstjert 4) nældens takvinge
(Danmarks nationalsommerfugl) 5) Rød
hestehov (også kaldet Tordenskræppe
eller Fandens hestehov) springer i blomst
uden blade 6) den blå anemone springer
ud – Tegnene er ikke nødvendigvis nævnt i
prioriteret rækkefølge.

Blå anemone og hvid hestehov
Jeg har netop været sammen med nogle
af mine børnebørn i en hel uge, da vi skulle
passe dem, mens forældrene var på ferie
– og vi gik på jagt efter forårstegn – og
fandt dem! – Dog – på det sted hvor de
bor – ved Grejsdalen, fandt vi ikke rød
hestehov, men hvid, og det har jeg ikke set
andre steder end der.
Blå anemoner vokser jo ikke hvor som
helst, så dem måtte vi til Mariager for at
finde – og hvilket fund! – Det er år siden,
jeg har set så mange, som vi så her før
Palmesøndag. De har ganske vist ladet
vente på sig – det blev jo ikke just den
“første dag i marts”, som det sig hør og
bør, for da var alt begravet under sne, og
jorden var frosset – men hold da op, hvor
var de værd at vente på. – Jeg taler om
vidunderlige lillablå skrænter ved Raget,
som man ikke kan tage øjet fra, når man
står der, men man må bestandig blive
stående og kigge på. I vores familie kalder
vi det “Stedet”, og her plejer vi at drikke den
første udendørs forårsøl.
Nu har jeg slet ikke nævnt den hvide
anemone – den hører jo ikke til blandt de
første tegn – men jeg skal da love for at
den også er mangfoldig i år. – Sine steder

er jorden næsten hvid som af sne, hvor
anemonerne har foldet deres sarte hvide
skåle ud i lykkerus over sol og forår. – Jeg
var en tur omkring Hohøj, og på afstand
lyste højen af overdådighed – ja, jeg
troede faktisk ikke først på afstand, at det
var anemoner, (jeg gættede på bellis), men
det var altså store åbne skønne soldrukne
anemoner. – Da jeg var barn, plukkede jeg
jo hvide anemoner, når jeg var i skoven,
men de var altid visne og slatne, når jeg
kom hjem, så jeg har lært mine børn, at det
er synd for blomsterne, hvis man plukker
dem, og de alligevel går til. Det er faktisk
mærkeligt, for når jeg i dag plukker en lille
buket anemoner med hjem fra skoven – ja
jeg har dem jo selv lige uden for døren
– så står de faktisk i nogle dage smukt og
blomstrende. – Jeg er så ved eftertanke
kommet til at tænke på, at dengang
jeg var barn og skulle i skoven, så skete
det på cykel – og der var langt hjem, så
blomsterne visnede undervejs, og jeg var
altid ked af det, når jeg skulle give min mor
den “fine” buket - -
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Sommerfugle – og ditto buske
Let som en sommerfugl
svæv mellem blomst og løv
flyver hver glædesdag
drysset med solens støv,
tankeløs flitterflugt
soltørstig´ tidsfordriv,
det er støvbåret liv. (K E L)
Jeg har altid været fascineret af
sommerfugle – de er alle utroligt smukke
– men jeg ved faktisk meget lidt om dem
sådan rent zoologisk. – Jeg nyder synet
af dem hvert år, når de frekventerer mine
store smukke sommerfuglebuske – jeg har
fire forskellige, der netop er plantet foran
terrassen lige ved siden af sandkassen til
børnebørnene - for som min datter sagde:
“Det er en rigtig god ide at plante dem
dér – så kan vi holde øje med ungerne,
mens vi drikker øl på terrassen!” ( Denne
fimbulvinter har været meget hård ved
sommerfuglebuskene, fordi den store
tyngde af sne har knækket mange grene,
så jeg har været nødt til at skære dem
ned tidligere end normalt – og nu går
jeg og kigger efter små grønne skud på
de nedklippede stammer – og på de to af
dem er der tydelige knopper – men de to
andre ser lidt døde ud, men jeg giver lige
lidt tid, for de er ca. 10 år og meget store, så
det ville være ærgerligt at skulle begynde
forfra – men sommerfuglebuske er et
“must”! )

Et støvbåret liv
Et sommerfugleliv er ganske eventyrligt.
Den voksne sommerfugl, som jo er det,
de fleste forstår ved en sommerfugl, har
faktisk et meget kort liv. (“Livet er så kort,
og man er så længe død”, som Trille og
Benny Holst skrev og sang for mange år
siden ved en legendarisk teaterforestilling
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på Svalegangen i Århus). I gennemsnit lever
den fire til fem dage, men inden da har den
“været gruelig meget igennem”!
– eller man kunne måske sige, at den har
gennemgået en mageløs forvandling.
Sommerfugle lægger som bekendt æg, og
ud af ægget kommer jo en lille larve – larver
æder og æder, så de kan få kraft og blive fede,
og det pudsige er, at hver sommerfugleart
har sin særlige larvemenu. Menuen består
af blade fra forskellige buske, urter og
træer, og netop nældens takvinge, admiral
og påfugleøje, som er vore almindeligste
sommerfugle har noget så ordinært som
brændenælde som deres hovedret! – Altså
de æder og æder til de er fuldfede, og så
spinder de en puppe omkring sig, og i
puppen sker den magiske forvandling, hvor
de bliver til underskønne sommerfugle - Sommerfuglene lever jo af nektar, som de
suger op af diverse forskellige buske og
blomster - og derfor er det godt at have
mange forskellige blomster og buske i
haven – men sommerfuglebuskene er
nummer et!

KIRKEBIL
Det er muligt at bestille kirkebil til
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa
tlf.: 98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8,
men gerne en af de foregående dage.

Haretælling – og diverse fugle
Vi har fodret vore fugle hele vinteren – og
(for vores egen og deres afkoms skyld)
fodrer vi stadig – og jeg skal da lige sige,
at der tages fra! - Pt. er en lind strøm af
grøn- og gulirisk, dompapper, musvitter,
spætmejser, bogfinker – og stære!!
– Ja, fuglekasserne er indtaget af diverse
fuglearter – og vi glædes!
Vi har desuden det meste af vinteren haft
besøg af en hare i vores have/skov – den
er lige så trængt som andre dyr i sådan en
vinter, så det har været glædeligt, at den
kunne finde føde her hos os. – Harer er jo
generelt trængt i den danske fauna, og i
2011 har man i Nordjylland på forsøgsbasis
fredet haren, så den i det mindste ikke
bliver skudt ud af den danske natur. (Jeg
tror måske ikke, at fredningen hjælper
så meget – det er ikke de harer, der ikke
bliver skudt, der tæller i statistikken – det
er de harer, der ikke bliver født, fordi de
ikke længere har de rette betingelser i den
danske fauna - - )
I hvert fald syntes vi, at det var et
spændende projekt at deltage i, da der blev
spurgt, om vi ville være med til haretælling
i Nordjylland de næste tre år (Rent faktisk
bor vi jo ikke i Nordjylland (Himmerland
hvor projektet egentlig er stedfæstet)
– men vi hører jo til regionsmæssigt, derfor
kunne vi være med.) – X-antal steder

udpeges (af os), og vi kører ved nattetide
rundt og lyser ud over de udvalgte steder
for at se, om der er harer (og i øvrigt andre
dyr bare for den almene interesse) – så hvis
nogen ser et “obskurt par” i en mørklagt bil
med en stærk lygte, der kan indfange hvad
som helst indenfor 200 meter, ja så er det
såmænd bare os, der tæller harer!

God grøn sommer
God sommer - foråret er jo allerede så langt
fremskredet, så det er historie at fortælle, at
bøgen sprang i et helt bestemt skovbryn
ved Sødisbakke (hvor den altid springer
tidligt) nemlig den 13. april – mens den
hos os i Alstrup krat sprang den 18. april,
da vi stod op tidligt om morgenen.
Britt Lægsgaard

SOMMERFEST I MARIAGER KLOSTER

Søndag den 21. august
Kl. 14.30

I klosterbygningens store sal - eller i haven alt
efter vejr og de fysiske muligheder.
Alle er velkomne til den årlige traditionsrige sommerfest,
hvor vi sammen vil spise, drikke og nyde eftermiddagens
underholdning. Vi håber, at »De Gode Mænd« stadig kan og
vil underholde.
Alle, der har kørselsbehov, kan blive transporteret, hvis de i
god tid kontakter Fjordens Taxa på tlf.: 98 57 57 10.
På gensyn Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen og menighedsrådet.
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Siden sidst
Døbte
Magnus Lyngsø Madsen
Julius Damgaard Petersen
Ida Marie Egelund Nikolaisen
Marius Rødgaard
Frederikke Maagaard Nielsen
Marcus Thykjær Pryssing

Begravede
Martha Jensine Pedersen født Andersen
Birthe Ingvartsen
Jette Lucie Overvad

August Popenda Kristensen
Thea Sofie Popenda Kristensen
Villads Østergaard Lindgaard
Rasmus Stange Boel
Tilje Tøth
William Schmücker Binnerup
Emma Bak Ovesen
Knud Evald Thostrup Østergaard
Hanne Bjerregaard Nielsen, Auning Kirkegård
Tage Andersen, Mygind Kirkegård

En forårsdag på Hvidsten Kro
Den 28. april var Mariager Kirkes
formiddagshøjskole på udflugt til
Hvidsten Kro. Det blev en rigtig dejlig
dag, hvor Poul Smedegaard Andersen
fortalte spændende og bevægende
om Marius Fiil og Hvidstengruppens
arbejde for modstandsbevægelsen.
Foredraget var krydret med sang og
musik med betydning for tiden og stedet.
Efter foredraget var der mulighed for at
gå rundt i stuerne på kroen og se på de
mange fine antikviteter, som familien Fiil
har samlet gennem årene, inden vi fik en
dejlig frokost, som naturligvis bestod af

æggekage, som er stedets specialitet.
Til sidst viste Poul Smedegaard Andersen
rundt i haven.Vi var også forbi mindestenen
for de otte medlemmer af Hvidsten
Gruppen, der blev henrettet under krigen.

Resultat af sogneindsamlingen
Der blev i år samlet i alt 13.711 kr. ind.
Et godt resultat selvom det var ca. 3.000 kr. mindre end de foregående år.
Tak til alle indsamlere og bidragydere.
Vi ses igen næste år - Eva Elmose og Stine Tougaard

30

Adresseliste
Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respekter venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.
Sognepræst
Stine Tougaard
Tlf. 61 72 11 53
stine@mariagerkirke.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
Tlf. 21 44 10 54
jacob@mariagerkirke.dk
Kirkegade 20,
9550 Mariager
Træffes efter aftale

Kirkegårdsleder
Kirsten F. Nyegaard
Tlf. 21 48 01 63
kirsten@mariagerkirke.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager

Sekretær
Elsebet Hesselberg
Tlf. 98 54 11 53
elsebet@mariagerkirke.dk
Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale

Kirketjener
Karsten Karstensen
Tlf. 24 24 40 97
karsten@mariagerkirke.dk
Vibevej 5, Assens,
9550 Mariager

Organist
Mikael Ustrup
Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk
Digtervænget 55,
9550 Mariager

Kirkeværge
Kim Koldsø
Tlf. 61 72 11 53
kim@mariagerkirke.dk
Vejrmøllegården 23,
9550 Mariager

Mariager Kirkekasse
Regnskabsfører Lene Smidt
Tlf. 96 68 63 22
ls@rrhavndal.dk
Regnskabskontoret
Vellinggårdsvej 2A
8970 Havndal

Menighedsrådsformand
Peter Ulrich Toubøl
Tlf. 98 54 15 59
peter@mariagerkirke.dk
Bjerregårdsvej 4,
9550 Mariager

Kasserer
Sven Kjærgaard
Tlf. 98 54 28 18
sven@mariagerkirke.dk
Vestparken 68,
9550 Mariager

Sognegården, Kirkegade 6, 9550 Mariager www.mariagerkirke.dk

Redaktion: Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen, Mikael Ustrup & Peter Ulrich Toubøl.
Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskordinator Vibeke Guldberg, tlf. 98 54 21 28.
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis - 51 35 83 68
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7 orgelkoncerter i sommeren 2011
Tirsdag d. 7. juni kl. 19:30
Mikael Ustrup, Mariager
Marchand, Pachelbel, Dandrieu og Bach
Tirsdag d. 21. juni kl. 19:30
Kurt Levorsen, Næstved
Buxtehude, Bach, Alain og Vierne
Tirsdag d. 5. juli kl. 19:30
Freddy Samsing, Odense
Muffat, Samsing, Bach og Henry Mulet
Tirsdag d. 19. juli kl. 19:30
Stephen Farr, England
Bach, Bartok, Muffat, Mendelssohn,
Alain og Bruhns
Tirsdag d. 2. august kl. 19:30
Christopher Herrick, England
Værker af Bach, Buxtehude, Nield og Farrington

Tirsdag d. 16. august kl. 19:30
Magne Orvik, Norge
Værker af Bach og Orvik
Tirsdag d. 30. august kl. 19:30
Francis Jacob, Frankrig
Louis Couperin, Clérambault, Boëly, Henry Nibelle,
Messiaen og Bach

ENTRÉ:

50 kr. pr. koncert
Børn/unge/studerende gratis
Partoutkort 150 kr. for 7 koncerter
Mængderabat 100 kr. pr. koncert for op til 8 personer

Entréerne går dels til koncerthonorarer dels til den ikke helt
ubetydelige udgift med at stemme og vedligeholde orglet!

Se mere på www.mariagerkirke.dk

